
 

 

PROMPTUARI LABORAL CECOT 2018 

(fins al 31/07/2018) 

TIPUS DE COTITZACIÓ  
 
Es fixen anualment pel Govern, establint els tipus corresponents a l’aportació de l’empresa i el treballador per cada 
contingència. 
 

Contingència % Empresa % Treballador % Total 

Contingències comunes 23,60 4,70 28,30 

Desocupació   – Contractes indefinits, pràctiques, 
relleu, interinitat i discapacitats 

5,50 1,55 7,05 

- Treballador temporal a temps complet 6,70 1,60 8,30 

- Treballador temporal a temps parcial 6,70 6,70 8,30 

Fons de Garantia Salarial 0,20 - 0,20 

Formació professional 0,60 0,10 0,70 

 

A aquests tipus de cotització se’ls ha d’afegir en el seu cas, la cotització per hores extres, i a la quota de 
l’empresari la cotització per contingència professionals (AT i EP), segons disposició addicional quarta de la Llei 
42/2006, del 28 de desembre, modificada per a Llei 48/2015, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2016. 
 

La tarifa de primes és un llistat numerat per codi CNAE-2009 i activitats econòmiques en el que es fixen els 
percentatges a aplicar als tipus de cotització per Incapacitat Temporal i per Invalidesa, Mort i Supervivència. 
 

Hores extraordinàries % Empresa % Treballador % Total 

Força Major 12,00 2,00 14,00 

Resta d’hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30 

 

BASES MÀXIMES I MÍNIMES DE COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL  
 

Grup de 
cotització 

Categories professionals Base mínima 
€/mes 

Base màxima 
€/mes 

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs. 
En l’article 1.3.c) de l’Estatut dels treballadors. 

1.199,10 3.751,20 

2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 994,20 3.751,20 

3  Caps administratius i de taller 864,90 3.751,20 

4  Ajudants no titulats 858,60 3.751,20 

5  Oficials administratius 858,60 3.751,20 

6  Subalterns 858,60 3.751,20 

7  Auxiliars administratius 858,60 3.751,20 

 Quantia diària €/dia €/dia 

8  Oficials de 1ª i 2ª 28,62 125,04 

9 Oficials de 3ª i especialistes 28,62 125,04 

10 Peons 28,62 125,04 

11 Treballadors menors de 18 anys, qualsevol que sigui la 
seva categoria professional 

28,62 125,04 

 Límit mínim 
€/+ 

Límit màxim 
€/+ 

Contingències professionals per totes les categories 858,60 3.751,20 

 

BASES MÍNIMES A TEMPS PARCIAL 
 
Grup cotització Categories professionals Bases mínimes 

€/hora 

1 Enginyers i Llicenciats. Alta direcció 7,22 

2 Enginyers Tècnics, pèrits i ajudants titulats 5,99 

3 Caps administratius i de taller 5,21 

4 Ajudants no titulats 5,17 

5 Oficials administratius 5,17 

6 Subalterns 5,17 

7 Auxiliars administratius 5,17 

8 Oficials de primera i segona 5,17 

9 Oficials de tercera i especialistes 5,17 

10 Peons 5,17 



 

 

11 Treballadors menors de 18 anys 5,17 

 

 

COTITZACIÓ DELS CONTRACTES APRENENTATGE 
 
 Empresa Treballador Total 

Contingències comunes 34,80 € 6,94 € 41,74 € 

Atur indefinits, formatius, relleu, 
interinatge, fixes discontinus i 

discapacitats 

45,41 € 12,79 € 58,20 € 

FO.GA.SA 2,64 € 0,00 € 2,64 € 

Formació Professional 1,28 € 0,17 € 1,45 € 

 

RECÀRRECS I INTERESSOS DE DEMORA PER INGRESSOS DE QUOTES FORA DEL 

TERMINI REGLAMENTARI 
 

Si s’han presentat els documents de 
cotització davant la TGSS dins el termini 
d’ingrés reglamentari 

Si no s’ha presentat els documents de cotització 
davant La TGSS dins el termini d’ingrés reglamentari 

Ingrés                                    % sobre el deute  Ingrés                                              % sobre el deute 

Al mes següent al 
venciment del termini 
reglamentari 
 
 

20 Abans de la via 
executiva 

20 

Un cop iniciada la via 
executiva 

35 

 

L'interès de demora serà l'interès legal dels diners, incrementat en un 25%. Per a l'any 2018 l'interès legal està 

fixat en un 3,00%. 

 

COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS.                    

BASES I TIPUS 
 

€  % sense I.T % amb I.T % amb accident 
de treball o 
cessament 

activitat 

Base mínima de cotització 919,80 

Base mínima amb 48 anys o més 
992,10 

Base màxima de cotització 3.751,20  
26,50 

 
29,80 

 
29,30 Límit amb 47 anys base inferior a 

2.023,50 
2.023,50 

Límit amb 48 anys o més 2.023,50 

 

Les quotes per a la cobertura d'accident de treball es calculen aplicant a la base escollida, els percentatges fixats 
segons taula de professions. A més a les quotes per a la cobertura d'accident de treball es calcularan aplicant a la 
base escollida els percentatges fixats segons taula de professions. En el cas de no optar per aquesta cobertura, 
s'efectuarà una cotització addicional equivalent al 0,10%. Per a la protecció per cessament d'activitat, el tipus 
d'increment serà del 2,20%. 
 
* Autònoms amb 10 o més treballadors en 2017 i administradors socials DA27 LGSS cotitzaran en 2018 per base 

mínima grup 1 Règim general - 1.199,10 € - 

 

BASE COTITZACIÓ ESPECIAL DE TREBALLADORS DE LA LLAR 
 
Tram Retribució amb prorrata de pagues extres Base cotització €/mes 

1 Fins a 196,15 euros 167,74 

2 Des de 196,16 fins a 306,40 euros.  
 

277,51 

3 Des de 306,41 fins a 416,80 euros.  
 

387,29 

4 Des de 416,81 fins a 527,10 euros. 497,08  
 

5 Des de 527,11 fins a 637,40 euros 606,86  
 

6 Des de 637,41 fins a 746,90 euros.  
 

716,65  
 

7 Des de 746,91 fins a 858,60 euros.  
 

858,60  
 



 

 

8 A partir de 858,61 euros. 896,94  
 

 

TIPUS COTITZACIÓ TREBALLADORS DE LA LLAR 
 
Contingències comunes Cap de família Treballador Total 

22,85 4,55 27,40 

 

PENSIONS MÍNIMES MENSUALS 
 
Quanties mínimes mensuals (en €), per 14 
pagues 

Amb cònjuge  
a càrrec 

Amb cònjuge no 
a càrrec 

Sense cònjuge 

Jubilació amb 65 anys 788,90 606,70 639,30 

 menor de 65 anys 739,50 565,30 598,00 

Incapacitat 
permanent 

gran invalidesa 1.183,40 910,10 959,00 

 absoluta o 65 anys 788,90 606,70 639,30 

Viduïtat amb càrregues familiars  739,50  

 amb 65 anys o discapacitat  639,30  

 de 60 a 64 anys  598,00  

 menor de 60 anys  484,20  

Orfandat absoluta per beneficiari  195,30  

Favor de familiars per beneficiari  195,30  

SOVI vellesa, invalidesa i viduïtat  409,20  

     

 

PENSIÓ  MÀXIMA MENSUAL 
 

Genèrica 2.580,10 € (14 pagues) 

 
La informació continguda en el promptuari està actualitzada a 31.01.2018. Qualsevol canvi produït en la legislació 
aprovat amb posterioritat a aquesta data no s'inclou. 
La present publicació conté informació de caràcter general. Per prendre decisions cal assessorar-se sobre els 
aspectes particulars que poden influir en cada decisió. 
 

PRESTACIÓ PER ATUR 
 
 
Durada de la prestació: la durada de la prestació per desocupació està en funció del període d'ocupació cotitzat en 
els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d'atur. 

Període d'ocupació en els sis últims anys (en dies) Durada màxima de la prestació (en dies) 

Des de 360 fins 539 120 

Des de 540 fins 719 180 

Des de 720 fins 899 240 

Des de 900 fins 1.079 300 

Des de 1.080 fins 1.259 360 

Des de 1.260 fins 1.439 420 

Des de 1.440 fins 1.619 480 

Des de 1.620 fins 1.799 540 

Des de 1.800 fins 1.979 600 

Des de 1.980 fins 2.159 660 

Des de 2.160 720 

La quantia de la prestació es troba aplicant un percentatge sobre la mitjana de les bases de cotització per 
desocupació dels últims 180 dies. 
 
El percentatge aplicable s'estableix per trams de durada de la prestació 
 
180 primers dies 70% de la base reguladora 

Dies restants 50% de la base reguladora 
 
La prestació per desocupació té establerts uns límits màxims i mínims: la quantia màxima és proporcional a 
l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries -
de 30 dies cadascuna d'elles segons l'escala: 
 
Treballador Import màxim (en €) 2016 

Cap fill  a càrrec 1.087,20 

Un fill  a càrrec 1.242,52 

Dos o més fills a càrrec 1.397,83 



 

 

 

A aquests efectes, s'entén que es tenen fills a càrrec quan aquests siguin menors de 26 anys o majors incapacitats 
en grau igual o superior al 33%, que no tinguin rendes de qualsevol naturalesa superiors al salari mínim 
interprofessional i que visquin amb el beneficiari. 
 

PERMISOS RETRIBUÏTS 
 

Motiu Duració Observació 

 Sense 
desplaçament 

Amb 
desplaçament 

 

Matrimoni (ET art. 37.3.a) 15 dies naturals   

Naixement fill /a (ET art. 37.3.b) 2 dies 4 dies En la suspensió del 
contracte per 
paternitat, es 
gaudiran 
13 dies més, que es 
cobraran per 
pagament 
delegat de la 
Seguretat Social 

Realització d'exàmens prenatals i tècniques de 
preparació al part (ET art. 37.3.f)   

Temps 
indispensable 

  

Malaltia greu (pares, avis, fills, néts, cònjuge, 
gendres, nores) (ET art. 37.3.b) 

2 dies 4 dies La relació familiar 
s’entén fins el 2º grau 
per consanguinitat o 
afinitat 

Hospitalització, intervenció quirúrgica i mort 
dels anteriors (ET art. 37.3.b) 

2 dies 4 dies La relació familiar 
s’entén fins el 2º grau 
per consanguinitat o 
afinitat 

Trasllat de domicili habitual (ET art. 37.3.c) 1 dia   

Lactància (ET art. 37.4) 1 hora diària 
dividida en dues 
fraccions o 
reducció de 
la seva jornada 
en mitja hora 
durant 9 mesos 

 Fill/a menors de 9 
mesos 
possibilitat 
d’acumulació 

Desplaçaments temporals (ET art. 40.4)  4 dies per cada 
desplaçament 
superior a 3 
mesos 

 

Compliment de deure públic de caràcter 
inexcusable i personal (ET art. 37.3.d) 

   

a) Assistència a judici com a jurat, testimoni o 
perit (Jurat LO 5/1995 art. 7.2) (Testimoni LEC 
art. 292,LE-Crim. Art. 420, 716, LPL art. 92) 
(Perit LEC art. 292) 

Temps 
indispensable 

  

b) Dret a sufragi: electors, presidents, vocals, 
interventors, apoderats 

Dia votació i 
reducció 
en 5 hores 
jornada dia 
següent dia 
votació 

 Apoderats: permís el 
dia de la votació 

Representació treballadors (crèdit horari):    

a) Unitària y sindical (ET art. 68.e;37.3.e); 
LOLS art. 10.3 

 Hores: 15h, 20h, 
30h, 
35h, 40h 

Les hores són 
proporcionals 
al número de 
representants 

b) Negociació col·lectiva (representants 
sindicals) (LOLS art. 9.2) 

Temps necessari  Diferent del crèdit 
horari 

c) Delegats de prevenció (L-31/1995 art. 37) Temps necessari  Reunions: empresari 
Comitè Seguretat i 
Higiene 

Cerca d’ocupació (ET art. 53.2) 6 hores 
setmanals durant 
el preavís 

 Extinció contracte per 
causes objectives 

 
Aquests permisos són millorables per pacte individual o conveni col·lectiu. 



 

 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 
 
 2015 2016 201 2018 

Diari 21,62 € 21,84 € 23,59 € 24,53 € 

Mensual 648,60 € 655,20 € 707,70 € 735,90 € 

Anual 9.080,40 € 9.172,80 € 9.907,80 € 10.302,60 € 

 
Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM): 537,84 € mensuals  (2017 prorrogat)



 

 

 


