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BELLAVISTA

 
Ampliació de la durada de prestació permís de paternitat. 
 
 
La Llei 9/2009 d’ampliació de durada del permís de parternitat ha entrat en vigor a partir de l’1 de 
gener de 2017, 8 anys després d’haver-se aprovat i d’haver estat suspesa la seva vigència pels 
PPGGEE de cada any des d’aleshores.  
 
Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes 
ininterrumpudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o 
acolliment, que hagin esdevingut a partir de l’1 de gener-2017. 
 
En els supòsits de part, adopció i guarda amb finalitat d’adopció o acolliment múltiples, el permís 
de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon. 
 
 
Bases de cotització a la Seguretat Social. 
 
 
En matèria de seguretat social s’incrementen un 3% les quanties del topall màxim de la base de 
cotització a la Seguretat Social i un 8% de les bases màximes de cotització aplicables en 
cadascun dels règims de la Seguretat Social. La base màxima que el 2016 era de 3,642 euros 
mensuals quedarà en 3.751,26 euros mensuals. La mínima del grup 1 passarà de 1.067,40 euros 
mensuals a 1.152,8 euros. 
 
En el Règim Especial de Treballadors Autònoms si, anys anteriors, els autònoms havien vist 
com les bases mínimes pujaven un 1%, en el 2017 la històrica pujada del Salari Mínim 
Interprofessional ha arrosegat amb ell les bases mínimes de cotització, que s’incrementen en el 
mateix percentatge, un 8%. Per la seva part, la base màxima de cotització creixerà un 3%. Això 
comporta que les quotes a pagar s’incrementin uns 18 euros/mes per a la base mínima i uns 
33 euros/mes per a la base màxima. 
 
El Reial Decret que aprova aquests increments reconeix en l’exposició de motius que la pujada es 
deu a la necessitat d’augmentar la recaptació atesa la situació de dèficit del sistema públic de la 
Seguretat Social. 
 
 
Pensions públiques. 
 
 
Les pensions s’han tornat a incrementar en un 0,25%, previsió recollida ja en la LPGE pel 2016. 
 
 
Atentament, 
 
 
DEPARTAMENT LABORAL i DE SEGURIDAD SOCIAL 

Per a més informació poden contactar amb el departament laboral de BELLAVISTA bé per telèfon o 
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: laboral@bellavistalegal.eu 

 


