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CIRCULAR INFORMATIVA  
  
 

NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS  
GENERALS DE 2018. 

Els Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 s’han aprovat mitjançant la Llei, de 3 de juliol, que introdueix les 
següents novetats en matèria Laboral i de Seguretat Social: 

1. Ampliació a cinc setmanes el permís per paternitat.  

Amb  efectes a partir del 5 de juliol, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o 
acolliment, el treballador té dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliable en 
parts múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. 

2. Bases de cotització del Règim General.  

El límit màxim de la base de cotització dels diferents règims del Sistema de Seguretat Social es fixa en la quantia de 
3.803,70 € mensuals o 126,79 € diaris; incrementant-se en un 1,39 % respecte a 2017.El límit mínim general serà de  
963,26 € mensuals o 32,11 € diaris. 

Les nòmines s’hauran d’adaptar  a partir del mes d’agost. 

3. Canvis en la cotització dels autònoms.  

La base màxima de cotització  s’incrementa fins a 3.803,70 € mensuals i la base mínima fins a 932,70 € mensuals, 
el que implica un augment de 4 € en la quota a pagar per aquells autònoms que cotitzin  per la base mínima. 

La base mínima de cotització passa a ser de 1.199,10 € per als autònoms amb treballadors a càrrec que, en algun 
moment de l’any 2017, i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un número de treballadors/es 
per compte d’altri igual o superior a 10 i també per als autònoms societaris i societats laborals familiars. 

En el supòsit que el/la treballador/a autònom/a resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi, al padró 
municipal del qual -actualitzat a l’inici de l’activitat-, constin menys de 5.000 habitants, tindrà dret, un cop finalitzat 
el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comuns, inclosa la 
incapacitat temporal, a aquests mateixos incentius durant els 12 mesos següents. En aquests casos l’aplicació de la 
bonificació per el 50 % s’aplicarà, un cop transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 
mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.      
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4. Nova bonificació per a la conversa de contractes per a  la formació en indefinits. 

Es crea una nova bonificació per a les empreses que converteixen en indefinits i a jornada completa els contractes 
per a la formació i l’aprenentatge celebrats amb joves beneficiaris d’un nova ajuda econòmica creada per a fomentar 
el treball juvenil. La quantia de la bonificació en les quotes empresarials per contingències comuns a la Seguretat 
Social pujarà a 250 € mensuals durant 3 anys. 

5. Pensions públiques. 

Per 2018 la pensió contributiva màxima queda fixada en 2.580,13 € mensuals o 36.121,82 € anuals, incrementant-
se per tant en un 1,35 % addicional al 0,25 % que s’havia anat aplicant durant els últims anys. 

Per la seva part, les pensions mínimes no contributives de jubilació i invalidesa es situen en 5.178,60 € anuals. 

Com a novetat, s’incrementa així mateix el percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viudetat, que 
en determinats supòsits serà del 56 % des de l’1 d’agost de 2018 i pujarà al  60 %  l’1 de gener de 2019. 

 

Quedem a la seva disposició per aclarir-los qualsevol dubte al respecte 

Atentament, 
Departament laboral i de Seguridad Social 

Per a més informació:  

laboral@bellavistalegal.eu 


