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CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

REDUCCIÓ COTITZACIONS. 

Benvolgut/da client/a, 

El Reial Decret 231/2017 regula el sistema d’incentius que consisteix en l’aplicació de  reduccions a  les cotitzacions 
per contingències professionals a les empreses que es distingeixin per la seva contribució eficaç i contrastable a la 
reducció de la sinistralitat laboral. 

El termini de sol·licitud acaba el 31 de maig. 

Totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals, poden ser beneficiàries del 
sistema d’incentius si observen els principis de l’acció preventiva establerts a la Llei 31/1995 i reuneixen, 
específicament, els següents requisits: 

 Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació (1) amb un volum total de quotes per 
contingències professionals superior a 5.000 euros o haver assolit un volum de cotització per 
contingències professionals de 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis. 
(1) Es considera període d’observació el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al 
de la sol·licitud, necessaris per assolir el volum mínim de cotització, que no hagin format part d’una sol·licitud 
anterior, amb un màxim de quatre exercicis. 
 

 Estar durant el període d’observació per sota dels límits que s’estableixen respecte als índexs de 
sinistralitat general i sinistralitat extrema publicats per l’exercici 2017 a l’Ordre ESS/55/2018. 
 

 Estar al corrent quant al compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social 
a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 

 No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la 
comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social. 
Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu. 

La quantia de l’incentiu serà el 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa 
corresponents al període d’observació. Quan existeixi inversió per part de l’empresa en alguna de les accions 
complementàries de prevenció de riscos laborals, es reconeixerà un incentiu addicional del 5% de les quotes per 
contingències professionals amb el límit màxim de l’import de dites inversions  complementàries. 

La tramitació d’aquest incentiu es realitza davant la Mútua d’Accidents de Treball que tingui concertada la seva 
empresa. 

 

Atentament, 
Departament laboral i de Seguridad Social 
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