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01/2013 

 

NOVETATS LABORALS EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2013 

 

Al BOE del 28 de desembre es publicà la Llei 17/2012 de pressupostos generals de 

l'Estat per a l'any 2013 que ha incorporat novetats legislatives en matèria laboral i 

de la Seguretat Social. 

Benvolgut/da client/a:  

Amb data 28 de desembre de 2012 es publicà al BOE la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, que ha incorporat 
novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social.   
 
En  aquesta circular tractarem de recollir, de forma sumària, els aspectes més rellevants 
introduïts per la Llei de pressupostos. 
 
NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL  
 
Topalls màxims i mínims de les bases de cotització  
 
Els topalls màxims i mínims de les bases de cotització per a totes les contingències  dels 
diferents règims de la Seguretat Social seran els següents:  

 

• Topall màxim: 3.425,70 euros mensuals.  

• Topall mínim: Quanties del Salari Mínim Interprofessional vigent en cada 
moment, incrementades en un sisè.  

 
Per a totes les contingències del Règim General de la Seguretat Social, exceptuades les 
d'accidents de treball i malalties professionals, s'aplicaran les següents bases mínimes i 
màximes:   
 

• Bases mínimes: Segons la categoria professional i grup de cotització, 
s'incrementaran, des de l'1 de gener de  2013 i respecte de les vigents al 31 de 
desembre de 2012, en el mateix percentatge en què augmenti el Salari Mínim 
Interprofessional. 

• Bases màximes: sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització 
serà de 3.425,70 euros mensuals, o 114,19 euros diaris. 

 
Tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries 
en el Règim General 
 
Es mantenen els tipus de cotització per  contingències comunes de l'any 2012: 28,3% 
(23,6% a càrrec de l'empresa i 4,7% a càrrec del treballador).  
 
També en matèria d'hores extraordinàries es manté el tipus de cotització del 14% per a 
les motivades per força major (12%  a càrrec de l'empresa i 2% a càrrec del treballador) 
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i del 28,3% per a la resta de supòsits (23,6% a càrrec de l'empresa i 4,7% a càrrec del 
treballador).  
 
Tipus de cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties 
professionals 
 
La cotització a la Seguretat Social dels empresaris, sigui quin sigui el règim 
d'enquadrament, i, si escau, dels treballadors per compte propi inclosos en els Règims 
Especials de Treballadors del Mar i de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, per 
les contingències d'accidents de treball i malalties professionals es durà a terme, a 
partir de l’1 de gener de 2013, en funció de la corresponent activitat econòmica, 
ocupació o situació, mitjançant l'aplicació de la tarifa següent: 
 

TARIFA PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS 

QUADRE I Tipus de cotització 

Codis CNAE-2009 i títol de l'activitat econòmica IT IMS TOTAL 

01 Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats. Excepte: 1,50 1,10 2,60 

0113 Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles 1,15 1,10 2,25 

0119 Altres conreus no perennes 1,15 1,10 2,25 

0129 Altres conreus perennes 2,25 2,90 5,15 

0130 Propagació de plantes 1,15 1,10 2,25 

014 Producció ramadera (Excepte el 0147) 1,80 1,50 3,30 

0147 Avicultura 1,25 1,15 2,40 

015 Producció agrícola combinada amb la producció ramadera 1,60 1,20 2,80 

016 Activitats de suport a l'agricultura, a la ramaderia i de preparació posterior a la collita (Excepte 0164) 1,60 1,20 2,80 

0164 Tractament de llavors per a reproducció 1,15 1,10 2,25 

017 Caça, captura d'animals i serveis relacionats 1,80 1,50 3,30 

02 Silvicultura i explotació forestal 2,25 2,90 5,15 

03 Pesca i aqüicultura (Excepte v, w i 0322) 3,05 3,35 6,40 

v Grup segon de cotització del Règim especial del Mar 2,10 2,00 4,10 

w Grup tercer de cotització del Règim especial del Mar 1,65 1,70 3,35 

0322 Aqüicultura en aigua dolça 3,05 3,20 6,25 

05 Extracció d'antracita, hulla i lignit (Excepte i) 2,30 2,90 5,20 

i Treballs habituals en interior de mines 3,45 3,70 7,15 

06 Extracció de cru de petroli i gas natural 2,30 2,90 5,20 

07 Extracció de minerals metàl·lics 2,30 2,90 5,20 

08 Altres indústries extractives (Excepte 0811) 2,30 2,90 5,20 

0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra 3,45 3,70 7,15 

09 Activitats de suport a les indústries extractives 2,30 2,90 5,20 

10 Indústria de l'alimentació (Excepte 101,102,106, 107 i 108) 1,60 1,60 3,20 

101 Processat i conservació de carn i elaboració de productes carnis 2,00 1,90 3,90 

102 Processat i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 1,80 1,50 3,30 

106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 1,70 1,60 3,30 

107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 1,05 0,90 1,95 

108 Fabricació d'altres productes alimentaris 1,05 0,90 1,95 

11 Fabricació de begudes 1,60 1,60 3,20 

12 Indústria del tabac 1,00 0,80 1,80 

13 Indústria tèxtil (Excepte 1391) 1,00 0,85 1,85 

1391 Fabricació de teixits de punt 0,80 0,70 1,50 

14 Confecció de peces de roba (Excepte 1411, 1420 i 143) 0,50 0,40 0,90 

1411 Confecció de peces de roba de cuir 1,50 1,10 2,60 

1420 Fabricació d'articles de pelleteria 1,50 1,10 2,60 

143 Confecció de peces de roba de punt 0,80 0,70 1,50 

15 Indústria del cuir i del calçat 1,50 1,10 2,60 

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (Excepte 1624 i 1629) 2,25 2,90 5,15 

1624 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta 2,10 2,00 4,10 

1629 Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria 2,10 2,00 4,10 

17 Indústria del paper (Excepte 171) 1,00 1,05 2,05 

171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 2,00 1,50 3,50 
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18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1,00 1,00 2,00 

19 Coqueries i refinatge de petroli 1,90 2,55 4,45 

20 Indústria química (Excepte 204 i 206) 1,60 1,40 3,00 

204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 1,50 1,20 2,70 

206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 1,50 1,20 2,70 

21 Fabricació de productes farmacèutics 1,30 1,10 2,40 

22 Fabricació de productes de cautxú i plàstic 1,75 1,25 3,00 

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (Excepte 231, 232, 2331, 234 i 237) 2,10 2,00 4,10 

231 Fabricació de vidre i productes de vidre 1,60 1,50 3,10 

232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 1,60 1,50 3,10 

2331 Fabricació de rajoles i rajoles de ceràmica 1,60 1,50 3,10 

234 Fabricació d'altres productes ceràmics 1,60 1,50 3,10 

237 Tall, tallat i acabat de la pedra 2,75 3,35 6,10 

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges 2,00 1,85 3,85 

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip 2,00 1,85 3,85 

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1,50 1,10 2,60 

27 Fabricació de material i equip elèctric 1,60 1,20 2,80 

28 Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p. 2,00 1,85 3,85 

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 1,60 1,20 2,80 

30 Fabricació d'un altre material de transport (Excepte 3091 i 3092) 2,00 1,85 3,85 

3091 Fabricació de motocicletes 1,60 1,20 2,80 

3092 Fabricació de bicicletes i de vehicles per a persones amb discapacitat 1,60 1,20 2,80 

31 Fabricació de mobles 2,00 1,85 3,85 

32 Una altra indústria manufacturera (Excepte 321, 322) 1,60 1,20 2,80 

321 Fabricació d'articles de joieria i articles similars 1,00 0,85 1,85 

322 Fabricació d'instruments musicals 1,00 0,85 1,85 

33 Reparació i instal·lació de maquinària i equip (Excepte 3313 i 3314) 2,00 1,85 3,85 

3313 Reparació d'equips electrònics i òptics 1,50 1,10 2,60 

3314 Reparació d'equips elèctrics 1,60 1,20 2,80 

35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1,80 1,50 3,30 

36 Captació, depuració i distribució d'aigua 2,10 1,60 3,70 

37 Recollida i tractament d'aigües residuals 2,10 1,60 3,70 

38 Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració 2,10 1,60 3,70 

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 2,10 1,60 3,70 

41 Construcció d'edificis (Excepte 411) 3,35 3,35 6,70 

411 Promoció immobiliària 0,85 0,80 1,65 

42 Enginyeria civil 3,35 3,35 6,70 

43 Activitats de construcció especialitzada 3,35 3,35 6,70 

45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (Excepte 452 i 454) 1,00 1,05 2,05 

452 Manteniment i reparació de vehicles de motor 2,45 2,00 4,45 

454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris 1,70 1,20 2,90 

46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes. Excepte: 1,40 1,20 2,60 

4623 Comerç a l'engròs d'animals vius 1,80 1,50 3,30 

4624 Comerç a l'engròs de cuirs i pells 1,80 1,50 3,30 

4632 Comerç a l'engròs de carn i productes carnis 1,80 1,50 3,30 

4638 Comerç a l'engròs de peixos, mariscos i altres productes alimentaris 1,60 1,40 3,00 

4672 Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics 1,80 1,50 3,30 

4673 Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris 1,80 1,50 3,30 

4674 Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció 1,80 1,55 3,35 

4677 Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig 1,80 1,55 3,35 

4690 Comerç a l'engròs no especialitzat 1,80 1,55 3,35 

47 Comerç detallista, excepte de vehicles de motor i motocicletes (Excepte 473) 0,95 0,70 1,65 

473 Comerç detallista de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats 1,00 0,85 1,85 

49 Transport terrestre i per canonada (Excepte 494) 1,80 1,50 3,30 

494 Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança 2,00 1,70 3,70 

50 Transport marítim i per vies navegables interiors 2,00 1,85 3,85 

51 Transport aeri 1,90 1,70 3,60 

52 Emmagatzemament i activitats annexes al transport (Excepte x, 5221) 1,80 1,50 3,30 

x Càrrega i descàrrega; estiba i desestiba 3,35 3,35 6,70 

5221 Activitats annexes al transport terrestre 1,00 1,10 2,10 
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53 Activitats postals i de correus 1,00 0,75 1,75 

55 Serveis d'allotjament 0,75 0,50 1,25 

56 Serveis de menjars i begudes 0,75 0,50 1,25 

58 Edició 0,65 1,00 1,65 

59 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical 0,75 0,50 1,25 

60 Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió 0,75 0,50 1,25 

61 Telecomunicacions 0,70 0,70 1,40 

62 Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica 0,65 1,00 1,65 

63 Serveis d'informació (Excepte 6391) 0,65 1,00 1,65 

6391 Activitats de les agències de notícies 0,75 0,50 1,25 

64 Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions 0,65 0,35 1,00 

65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social obligatòria 0,65 0,35 1,00 

66 Activitats auxiliars als serveis financers i a les assegurances 0,65 0,35 1,00 

68 Activitats immobiliàries 0,65 1,00 1,65 

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 0,65 1,00 1,65 

70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 1,00 0,80 1,80 

71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècniques 0,65 1,00 1,65 

72 Investigació i desenvolupament 0,65 0,35 1,00 

73 Publicitat i estudis de mercat 0,90 0,80 1,70 

74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques (Excepte 742) 0,90 0,85 1,75 

742 Activitats de fotografia 0,50 0,40 0,90 

75 Activitats veterinàries 1,50 1,10 2,60 

77 Activitats de lloguer 1,00 1,00 2,00 

78 Activitats relacionades amb l'ocupació (Excepte 781) 1,55 1,20 2,75 

781 Activitats de les agències de col·locació 0,95 1,00 1,95 

79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i les seves activitats relacionades 0,80 0,70 1,50 

80 Activitats de seguretat i investigació 1,40 2,20 3,60 

81 Serveis a edificis i activitats de jardineria (Excepte 811) 2,10 1,50 3,60 

811 Serveis integrals a edificis i instal·lacions 1,00 0,85 1,85 

82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses (Excepte 8220 i 8292) 1,00 1,05 2,05 

8220 Activitats dels centres de trucades 0,70 0,70 1,40 

8292 Activitats d'envasament i empaquetatge 1,80 1,50 3,30 

84 Administració pública i defensa; Seguretat Social obligatòria (Excepte 842) 0,65 1,00 1,65 

842 Prestació de serveis a la comunitat en general 1,40 2,20 3,60 

85 Educació 0,65 0,35 1,00 

86 Activitats sanitàries (Excepte 869) 0,80 0,70 1,50 

869 Altres activitats sanitàries 0,95 0,80 1,75 

87 Assistència en establiments residencials 0,80 0,70 1,50 

88 Activitats de serveis socials sense allotjament 0,80 0,70 1,50 

90 Activitats de creació, artístiques i espectacles 0,75 0,50 1,25 

91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals. (Excepte 9104) 0,75 0,50 1,25 

9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals 1,75 1,20 2,95 

92 Activitats de jocs d'atzar i apostes 0,75 0,50 1,25 

93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (Excepte u) 1,70 1,30 3,00 

u Espectacles taurins 2,85 3,35 6,20 

94 Activitats associatives 0,65 1,00 1,65 

95 Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic (Excepte 9524) 1,50 1,10 2,60 

9524 Reparació de mobles i articles de parament 2,00 1,85 3,85 

96 Altres serveis personals (Excepte 9602, 9603 i 9609) 0,85 0,70 1,55 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa 0,65 0,45 1,10 

9603 Pompes fúnebres i activitats relacionades 1,80 1,50 3,30 

9609 Altres serveis personals n.c.o.p. 1,50 1,10 2,60 

97 Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic 0,65 0,45 1,10 

99 Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials 1,60 1,50 3,10 

QUADRE II Tipus de cotització 

Tipus aplicables a ocupacions i situacions en totes les activitats IT IMS TOTAL 

a Personal en treballs exclusius d'oficina. 0,65 0,35 1,00 

b Representants de Comerç. 1,00 1,00 2,00 

d Personal d'oficis en instal·lacions i reparacions en edificis, obres i treballs de construcció en general. 3,35 3,35 6,70 

f Conductors de vehicles automòbils de transport de mercaderies que tinguin una capacitat de càrrega útil superior a 3,5 3,35 3,35 6,70 
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Tm. 

g Personal de neteja en general. Neteja d'edificis i de tota mena d'establiments. Neteja de carrers. 2,10 1,50 3,60 

h Vigilants, guardes, guardes jurats i personal de seguretat. 1,40 2,20 3,60 

 
Cotització de treballadors autònoms  
 
Les bases màximes i mínimes en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o 
Autònoms (RETA) per a l'any 2013 són les següents:  
 

• Base màxima: 3.425,70 euros mensuals.  

• Base mínima: 858,60 euros mensuals.  

• La base de cotització dels autònoms que, en data 1 de gener de 2013, tinguin una 
edat inferior a 47 anys, serà l'escollida per ells entre la base màxima i mínima 
abans assenyalades. Idèntica elecció podran dur a terme els autònoms que, en la 
data esmentada, tinguin 47 anys d'edat i la seva base de cotització en les mes de 
desembre de 2012 hagi estat igual o superior a 1.870,50 euros.  

 
Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2013 tinguin 47 anys d'edat, si la 
seva base de cotització fos inferior a 1.870,50 euros mensuals, no podran escollir 
una base de quantia superior a 1.888,80 € tret que exercitin la seva opció en 
aquest sentit abans del 30 de juny de 2013, la qual cosa produirà efectes a partir 
de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular 
del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, hagi hagut de donar-se 
d'alta amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà la limitació. 

 
Per als autònoms que, en data a 1 de gener de 2013, tinguin 48 anys o més:  
 

• La base de cotització estarà limitada a les quanties compreses entre 925,80 i 
1.888,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular 
del negoci que, per la seva defunció, es posi al capdavant del negoci i es doni 
d'alta en el RETA amb 45 anys o més, i pot escollir entre 858,60 i 1.888,80 
euros mensuals.  

• En tot cas, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin 
cotitzat en qualsevol dels Règims del Sistema de Seguretat Social per espai de 
cinc anys o més, es regiran per les regles següents:  

a. Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 
1.870,50 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa 
entre els 858,60 i els 1.888,80 euros mensuals.  

b. En el cas que l’última base hagi estat superior a 1.870,50 euros 
mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 858,60 euros 
mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 1 per cent, podent 
optar, en cas que no s’hi arribi, per una base de fins a 1.888,80 euros 
mensuals.  

 
El tipus de cotització en el RETA serà del 29,80% o el 29,30% si l'interessat està acollit 
al sistema de protecció per cessament d'activitat. Quan l'interessat no tingui coberta la 
protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà del 26,50%.  
 
Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els 
percentatges de la tarifa de primes inclosa en la Disposició addicional quarta de la Llei 
42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, en la 
redacció donada per la Disposició final dissetena de la Llei de pressupostos per a 2013.  
 
Els treballadors autònoms que no tinguin coberta la protecció dispensada per a les 
contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una 
cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida, 
per al finançament de les prestacions de risc durant l'embaràs i durant la lactància 
natural. 
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Cotització per desocupació, fons de garantia salarial (FOGASA), formació 
professional i cessament d'activitat dels treballadors autònoms 
 
La base de cotització per a desocupació, fons de garantia salarial i formació professional 
en tots els règims de la  Seguretat Social que les tinguin cobertes, serà la corresponent a 
les contingències d'accidents de treball i malalties professionals. 
 
La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l'aprenentatge 
serà la base mínima corresponent a les  contingències d'accidents de treball i malalties 
professionals.  
 
La base de cotització corresponent a la protecció per cessament d'activitat dels 
treballadors inclosos en el RETA, serà aquella per la que hagin optat els treballadors 
inclosos en aquest Règim. 
 
Els tipus de cotització per desocupació es resumeixen a continuació:  
 
A) Per a la contingència de desocupació: 
 

a) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos 
discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de 
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 discapacitats: el 7,05 per 100, del qual el 5,50 per 100 serà a càrrec de 
l'empresari i l'1,55 per 100 a càrrec del treballador. 
 
b) Contractació de durada determinada: 
 
1r Contractació de durada determinada a temps complet: el 8,30 per 100, del qual el 
6,70 per 100 serà a càrrec de l'empresari i l'1,60 per 100 a càrrec del treballador. 
 
2n Contractació de durada determinada a temps parcial: el 9,30 per 100, del qual el 
7,70 per 100 serà a càrrec de l'empresari i l'1,60 per 100 a càrrec del treballador. 
 
B) Per a la cotització al fons de garantia salarial, el 0,20 per 100 a càrrec exclusiu de 
l'empresa. 
 
El tipus aplicable per a la cotització al fons de garantia salarial en el Sistema 
Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establert en el Règim 
General de la Seguretat Social serà el 0,10 per 100, que serà a càrrec exclusiu de 
l'empresa. 
 
C) Per a la cotització per Formació Professional, el 0,70 per 100, sent el 0,60 
per 100 a càrrec de l'empresa i el 0,10 per 100 a càrrec del treballador. 
 
El tipus aplicable per a la cotització per Formació Professional en el Sistema 
Especial per a Treballadors per Compte d'Altri Agraris establert en el Règim 
General de la Seguretat Social serà el 0,18 per 100, del qual el 0,15 per 100 serà a 
càrrec de l'empresa, i el 0,03 per 100 a càrrec del treballador. 
 
D) Per a la protecció per cessament d'activitat el tipus serà del 2,20 per 100. 

 
ALTRES NOVETATS D'INTERÈS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS  
 
Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de 
lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància, així com els 
supòsits de malaltia professional. 
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Es manté la reducció, per la qual en cas de canvi lloc de treball per risc durant 
l'embaràs o la lactància natural s'aplicarà una reducció, a càrrec del pressupost de la 
Seguretat Social, del 50 per cent de l'aportació empresarial en la cotització a la 
Seguretat Social per contingències comunes. 
 
Aquesta mateixa reducció serà aplicable, en els termes i condicions que 
reglamentàriament es determinin, en aquells casos en què, per raó de malaltia 
professional, es produeixi un canvi de lloc de treball en la mateixa empresa o l'exercici, 
en una altra de diferent, d'un lloc de treball compatible amb l'estat del treballador. 
 
Pensió de viduïtat 
 
S'ajorna l'aplicació de la disposició addicional trentena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, 
d'actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, sobre la 
Pensió de viduïtat en 60% de la Base reguladora, quan en el beneficiari/a concorrin els 
requisits següents: a) tenir una edat igual o superior a 65 anys; b) no tenir dret a una 
altra pensió pública; c) no percebre ingressos per la realització de treball per compte 
d'altri o per compte propi; d) que els rendiments o rendes percebuts, no superin, en 
còmput anual, el límit d'ingressos que estigui establert en cada moment per ser 
beneficiari de la pensió mínima de viduïtat. 
 
Ampliació de la cobertura per accidents de treball i malalties professionals 
 
S'ajorna per un any, l'ampliació de la cobertura per accidents de treball i malalties 
professionals, prevista per la Disposició addicional cinquanta-vuitena de la Llei General 
de la Seguretat Social, segons la qual, amb efectes de l'1 de gener de 2013, la protecció 
enfront de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals passarà a 
formar part de l'acció protectora obligatòria de tots els règims que integren el sistema 
de la Seguretat Social respecte als treballadors que causin alta en qualsevol d’ells a 
partir de la data esmentada.  
 
Ampliació del permís de paternitat 
 
L'entrada en vigor de la Llei que ampliava la durada del permís de paternitat en els 
casos de naixement, adopció i acollida a quatre setmanes, s'ajorna fins al dia 1 de gener 
de 2014. 
 
Finançament de la formació professional per a l'ocupació 
 
Els fons provinents de la quota de formació professional es destinaran a finançar el 
subsistema de formació professional per a l'ocupació regulat pel Reial decret 395/2007. 
 
Les empreses que durant l'any 2013 concedeixin permisos individuals de formació 
disposaran d'un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit anual. El 
crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin els permisos no 
podrà superar el 5% del crèdit establert en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació 
Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social 
per formació professional per a l'ocupació. 
 
Modificacions de la Llei General de la Seguretat Social   
 

• Es modifica l'interès que merita el principal del deute amb la Seguretat Social, 
els recàrrecs i les costes del procediment que siguin objecte d'ajornament. 
L’interès passa a ser el de demora (quan amb anterioritat era l'interès legal dels 
diners), que s'incrementa en 2 punts si el deutor és eximit de l'obligació de 
constituir garanties per causes de caràcter extraordinari. 
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• S'especifica que el termini en què l'Institut Nacional de la Seguretat Social 
compta amb competència exclusiva per emetre una nova baixa mèdica és de 180 
dies “naturals”. 

 
 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir respecte d'això. 

Una salutació cordial, 

 

BIGAS ASSESSORIA I GESTIO, SLP 

 

Avisem expressament que la informació aquí recollida és de caràcter general i,  abans d’aplicar qualsevol norma, s’ha de fer un estudi de 
cada cas en concret. A més a més s’ha de tenir en compte que determinats coeficients i límits que es mencionen de forma separada són els 
aplicables a Catalunya, que té capacitat normativa pròpia.  

 


