NOVETATS LEGISLATIVES
Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social per al 2017.

NOVETATS LEGISLATIVES

(Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer).

Núm. 1/2017

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A 2017
(Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer).
RÈGIM GENERAL
Límits màxim i mínim de cotització
Límit màxim

3.751,20 €

Límit mínim

825,60 €

Bases màximes i mínimes de cotització
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Grup de
cotització

Categories professionals

Bases mínimes
mensuals

Bases màximes
mensuals

Enginyers i llicenciats d'alta direcció no
inclosos a l'article 1.3 c) de l’Estatut dels
Treballadors

1.152,90 €

3.751,20 €

1
2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

956,10 €

3.751,20 €

3

Caps administratius i de taller

831,60 €

3.751,20 €

4

Ajudants no titulats

825,60 €

3.751,20 €

5

Oficials administratius

825,60 €

3.751,20 €

6

Subalterns

825,60 €

3.751,20 €

7

Auxiliars administratius

825,60 €

3.751,20 €

Grup de
cotització

Categories professionals

Bases mínimes
diàries

Bases màximes
diàries

8

Oficials de primera i segona

27,52 €

125,04 €

9

Oficials de tercera i especialistes

27,52 €

125,04 €

10

Peons

27,52 €

125,04 €

11

Treballadors de menys de 18 anys, sigui
quina sigui la seva categoria professional

27,52 €

125,04 €

Contractes a temps parcial
Grup de cotització

Bases mínimes per hora

1

6,95 €

2

5,76 €

3

5,01 €

4 a 11

4,97 €

Tipus de cotització
Empresari

Treballador

TOTAL

23,60%

4,70%

28,30%

5,50%

1,55%

7,05%

A temps
complet

6,70%

1,60%

8,30%

A temps
parcial

6,70%

1,60%

8,30%

Fons de garantia salarial

0,20%

-

0,20%

Formació professional

0,60%

0,10%

0,70%

Hores extres per força major

12,00%

2,00%

14,00%

Hores extres restants

23,60%

4,70%

28,30%

Contingències comunes
Contractes
1
Indefinits ( )

NOVETATS LEGISLATIVES

Desocupació

Contractes
de durada
determinada

Contingències professionals

Tarifa de primes establerta per la disposició addicional 4a de la Llei
42/2006, de 28 de desembre. Les primes resultants són a càrrec
exclusiu de l'empresa.

(1) Inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractes formatius en pràctiques i per a la formació i
l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors amb una discapacitat
mínima del 33%.

SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE D'ALTRI AGRARIS
ESTABLERT EN EL RÈGIM GENERAL
Bases de cotització
Durant els períodes d'activitat
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Bases mensuals
Grup de
cotització

Categories professionals

Bases mínimes
mensuals

Bases màximes
mensuals

Enginyers i llicenciats d'alta direcció no
inclosos en l'article 1.3 c) de l'Estatut dels
Treballadors

1.152,90 €

3.721,20 €

1
2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

956,10 €

3.721,20 €

3

Caps administratius i de taller

831,60 €

3.721,20 €

4

Ajudants no titulats

825,60 €

3.721,20 €

5

Oficials administratius

825,60 €

3.721,20 €

6

Subalterns

825,60 €

3.721,20 €

7

Auxiliars administratius

825,60 €

3.721,20 €

8

Oficials de primera i segona

825,60 €

3.721,20 €

9

Oficials de tercera i especialistes

825,60 €

3.721,20 €

10

Peons

825,60 €

3.721,20 €

11

Treballadors de menys de 18 anys

825,60 €

3.721,20 €

2

Bases diàries per jornades reals ( )
Grup de
cotització

Categories professionals

Bases mínimes
diàries

Bases màximes
diàries

1

Enginyers i llicenciats d'alta direcció no
inclosos a l'article 1.3 c) de l'Estatut dels
Treballadors

50,13 €

163,10 €

2

Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats

41,57 €

163,10 €

3

Caps administratius i de taller

36,16 €

163,10 €

4

Ajudants no titulats

35,90 €

163,10 €

5

Oficials administratius

35,90 €

163,10 €

6

Subalterns

35,90 €

163,10 €

7

Auxiliars administratius

35,90 €

163,10 €

8

Oficials de primera i segona

35,90 €

163,10 €

9

Oficials de tercera i especialistes

35,90 €

163,10 €

10

Peons

35,90 €

163,10 €

11

Treballadors de menys de 18 anys

35,90 €

163,10 €

(2) Quan es realitzin en el mes natural 23 jornades reals o més, la base de cotització serà l'establerta per a les bases mensuals.

Durant els períodes d'inactivitat
La base de cotització serà
de 825,60 € mensuals.

Quan els treballadors no constin en alta en el sistema especial durant un mes
natural complet, la cotització pel que fa als períodes d'inactivitat es realitzarà amb
caràcter proporcional als dies en alta en aquell mes.

Tipus de cotització
Durant els períodes d'activitat

Contingències
comunes

Empresari

Treballador

TOTAL

Grup 1

23,60%

4,70%

28,30%

Grups 2 a 11

18,20 %

4,70%

22,90 %
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Contingències professionals

Tarifa de primes establerta per la disposició addicional
4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre. Les primes
resultants són a càrrec exclusiu de l'empresa.

Durant els períodes d'inactivitat
11,50% a càrrec exclusiu del treballador.

SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LLAR
ESTABLERT EN EL RÈGIM GENERAL
Bases de cotització
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Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues
extraordinàries

Base de cotització
mensual

1r

Hasta 188,61 €/mes

161,29 €

2n

Desde 188,62 €/mes hasta 294,60 €/mes

266,84 €

3r

Desde 294,61 €/mes hasta 400,80 €/mes

372,39 €

4t

Desde 400,81 €/mes hasta 506,80 €/mes

477,96 €

5è

Desde 506,81 €/mes hasta 612,90 €/mes

583,52 €

6è

Desde 612,91 €/mes hasta 718,20 €/mes

689,09 €

7è

Desde 718,21 €/mes hasta 825,65 €/mes

825,60 €

8è

Desde 825,66 €/mes

862,44 €

 A l'efecte de la determinació de la retribució mensual de l'empleat de llar l'import percebut mensualment haurà de ser
incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre.

Tipus de cotització
Contingències comunes
3

Contingències professionals ( )

Empresari

Treballador

TOTAL

22,10 %

4,40 %

26,50 %

1,10 %

-

1,10 %

(3) Tipus aplicable en virtut de l’epígraf 97 de la tarifa de primes establerta a la disposició addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de
desembre. Les primes resultants són a càrrec exclusiu de l'empresa.

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
Bases màximes i mínimes de cotització
Base màxima

3.751,20 €

Base mínima

893,10 €

Els treballadors autònoms que, l'1.1.2017, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització és inferior a 1.964,70 €
mensuals, no podran escollir una base en quantia superior a 1.964,70 € mensuals, llevat que exerceixin la seva opció en
aquest sentit abans del 30.6.2017, amb efectes 1 de juliol, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci
que, com a conseqüència de la mort d'aquest, ha hagut de posar-s’hi al capdavant i donar-se d'alta en aquest règim
especial amb 47 anys d'edat; en aquest cas no existirà aquesta limitació.
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La base de cotització dels treballadors autònoms que, l'1.1.2017, hagin fet els 48 anys o més estarà compresa entre les
quanties de 963,30 i 1.964,70 € mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent (en els termes indicats més
amunt) amb 45 anys o més d'edat; en aquest cas l'elecció de la base estarà compresa entre les quanties de 893,10 i
1.964,70 €.
No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en
qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social 5 o més anys tindrà les quanties següents:
a) Si l'última base de cotització acreditada ha estat igual o inferior a 1.964,70 € mensuals:
 Base compresa entre 893,10 € mensuals i 1.964,70 € mensuals.
b) Si l'última base de cotització acreditada ha estat superior a 1.964,70 € mensuals:
 Base compresa entre 893,10 € mensuals i l'import d'aquella incrementada en un 1%.
 Aquesta elecció és també aplicable als autònoms que amb 48 o 49 anys d'edat i abans del 30.06.2011 hagin optat
per una base superior a 1.682,70 € mensuals.
Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili poden escollir com a base mínima de cotització
893,10 € mensuals, o una base de 825,60 € mensuals. Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili poden
escollir com a base mínima de cotització 893,10 € mensuals, o una base de 491,10 € mensuals.
Bases mínimes qualificades:
•

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2016 hagin tingut al seu servei 10 treballadors o més
per compte d'altri, la base mínima de cotització aplicable serà de 1.152,90 € mensuals.

•

S'aplicarà la mateixa base mínima de cotització que la indicada en el paràgraf anterior als autònoms inclosos al
RETA en virtut de l’article 305.2.b) y e) LGSS (autònoms societaris que realitzin funcions d'administrador o
posseeixin el control efectiu de la societat), llevat d'aquells que causin alta inicial al RETA durant els 12 primers
mesos de la seva activitat.

Tipus de cotització
4

Tipus general ( )

29,80%
5

Tipus sense incapacitat temporal ( )

26,50%

Tipus per cessament d'activitat

2,20%

Tipus per contingències professionals

Tarifa de primes establerta a la disposició addicional
4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

Tipus addicional per finançar la prestació per riscos
6
durant l'embaràs i durant la lactància natural ( )

0,10%

(4) Si es cotitza per cessament d'activitat o per contingències professionals, el tipus general per contingències comunes serà del
29,30%.
(5) La cobertura de la incapacitat temporal és obligatòria per als treballadors autònoms des de l'1.1.2008. No obstant això, si tenen dret
a aquesta prestació per estar inclosos en un altre règim de la Seguretat Social, estan exempts d'aquesta obligació.
(6) Només efectuaran aquesta cotització addicional els qui no tinguin assegurades les contingències professionals.

SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI AGRARIS
Tipus de cotització
Aplicable a bases entre
893,60 € i 1.071,60 €

18,75%

Aplicable a la part que
excedeixi els 1.071,60 €

26,50%

Tipus general

7

Millora voluntària de la incapacitat temporal ( )

3,30%

Tipus per cessament d'activitat

2,20%

Tipus addicional per finançar la prestació per
riscos durant l'embaràs i durant la lactància
8
natural( )

0,10%

Tarifa de primes establerta a la disposició addicional 4a
de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.
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Contingències professionals
Cotització addicional per invalidesa i mort i
9
supervivència ( )

1,00%

RÈGIM ESPECIAL DEL MAR

Bases de cotització
Compte aliè

Seran les determinades
per al règim general.

Compte propi

Serà aplicable la
normativa del RETA

Grup I

Grup II i III

Aprovades per a l'any 2017 per l'Ordre ESS/77/2017, de
3 de febrer.

Tipus de cotització
Compte aliè

Els establerts per al
règim general.

Compte propi

29,30( )

Contingències comunes

Contingències professionals
Cessament d'activitat

10

Tarifa de primes establerta a la disposició addicional 4a
de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.
2,20%

(7) Si té assegurat el cessament d'activitat o les contingències professionals, el tipus de cotització per IT serà del 2,80%.
(8) Només efectuaran aquesta cotització addicional els qui no tinguin assegurades les contingències professionals.
(9) Només efectuaran aquesta cotització addicional els qui estan enquadrats en el règim especial agrari, hagin passat a incorporar-se a
aquest sistema especial i no hagin optat per assegurar la totalitat de les contingències professionals.
(10) S’ha de tenir en compte que tenen assegurada de forma obligatòria les contingències professionals

