
 

CIRCULAR LABORAL 
SEGURETAT SOCIAL 

GENER 2011 
 
    
SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL DES DEL 1SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL DES DEL 1SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL DES DEL 1SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL DES DEL 1----GENERGENERGENERGENER----2011201120112011 
 
PER A TOTS ELS TREBALLADORS/ES:   21,38 euros dia ó 641,40 euros mes. 

 
 
INDICADOR PÙBLIC DE RENDA D’EFECTES MULTIPLES (IPREM) PER L’ANY 2011INDICADOR PÙBLIC DE RENDA D’EFECTES MULTIPLES (IPREM) PER L’ANY 2011INDICADOR PÙBLIC DE RENDA D’EFECTES MULTIPLES (IPREM) PER L’ANY 2011INDICADOR PÙBLIC DE RENDA D’EFECTES MULTIPLES (IPREM) PER L’ANY 2011    

    
LES QUANTIES PER A L’ANY 2.011 SÓN:  17,75 euros dia ó 532,51 euros mes. 

 
 

BASES COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL 1BASES COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL 1BASES COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL 1BASES COTITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL 1----1111----2011201120112011    
 
         GRUPS I CATEGORIA       GRUPS I CATEGORIA       GRUPS I CATEGORIA       GRUPS I CATEGORIA                                                   BASE MINIMABASE MINIMABASE MINIMABASE MINIMA                    BASE MAXIMABASE MAXIMABASE MAXIMABASE MAXIMA    
                                                       
 1.- Enginyers i llicenciats  ..............................   1.045,20         3.230,10 
 2.- Perits i Ajudants  .........................................  8.67,00         3.230,10 
 3.- Caps Admins. i Tallers  ................................ 7.54,20         3.230,10 
 4.- Ajudants no titulats  ..................................... 7.48,20         3.230,10 
 5.- Oficials administratius  ................................. 7.48,20         3.230,10 
 6.- Subalterns  ................................................. 7.48,20         3.230,10 
 7.- Auxiliars administratius  ................................ 7.48,20         3.230,10 
 8.- Oficials 1ª i 2ª  .............................................. 24,94          107,67 
 9.- Oficials 3ª i espec.  ........................................ 24,94          107,67 
10.- Peons  .......................................................... 24,94          107,67 
11.- Treballadors menors 18 anys   ........................ 24,94          107,67 
 

La quantia màxima de cotització a la Seguretat Social, incloses les corresponents a accidents de 
treball i malalties professionals serà des de 1-1-2011 de 3.230,10 euros. 

 
 

TIPUS DE COTITZACIÓ DES DE 1TIPUS DE COTITZACIÓ DES DE 1TIPUS DE COTITZACIÓ DES DE 1TIPUS DE COTITZACIÓ DES DE 1----1111----2011201120112011    
 
                                                                                                                                                                                PATRONAL     OBRERA     TOTAL 
    
Seguretat Social  ......................................... 23,60 4,70 28,30 
 
Atur: 
Indefinits, pràctiques, relleu i interins ................ 5,50      1,55     7,05 
Durada determinada a temps complert ............ 6,70      1,60     8,30 
Durada determinada a temps parcial ............... 7,70      1,60     9,30 
Fons de garantia ........................................... 0,20  -       0,20 
Formació professional .................................... 0,60      0,10     0,70 

 
 
    

 



 

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMSRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMSRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMSRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS    
 

Base Mínima de Cotització: Base Mínima de Cotització: Base Mínima de Cotització: Base Mínima de Cotització: Per l’any 2.011 serà de 850,20 euros mes. 
 
 Base Màxima de Cotització: Base Màxima de Cotització: Base Màxima de Cotització: Base Màxima de Cotització: Per l’any 2.011 serà de 3.230,10 euros. Els treballadors 
autònoms que el dia 1 de gener de 2.011, siguin menors de 48 anys, la base de cotització serà 
l’escollida dintre dels límits de la base mínima i la base màxima. Igual elecció la podran fer els 
treballadors autònoms que a 1 de gener de 2.011 tinguin 48 o 49 anys i la seva base de cotització 
sigui igual o superior a 1665,90 euros mensuals. 
 
 Els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2011, tinguin 48 o 49 anys d’edat, si la seva 
base de cotització fos inferior a 1.665,90, no podran escollir una base de quantia superior a 
1.682,70, sempre que no facin opció expressa en aquest sentit, abans del dia30 de juny de 2011, el 
que produirà efectes a partir del dia 1 de juliol de 2011.  
 
 La base de cotització dels treballadors autònoms que el dia 1 de gener de 2.011, tinguin 50 
anys o més, la base de cotització estarà entre la mínima de 916,50 euros i la màxima de 1.682,70 
euros mensuals, sempre que no es tracti del cònjuge del titular del negoci, que com a conseqüència 
de la seva mort, s’hagi de  posar al front del mateix i donar-se d’alta al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms amb 45 o més anys d’ edat, l’ elecció de la base estarà entre la mínima de 
850,20 i màxima de 1.682,70 euros mensuals. 
 
 Els treballadors autònoms que no tinguin coberta la protecció per les contingències derivades 
d’accident de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional del 0,10% sobre la 
base de cotització escollida. 
  
 Tipus de Cotització:Tipus de Cotització:Tipus de Cotització:Tipus de Cotització:    
        

Si l’interessat està acollit a la protecció per fi d’activitat serà del 29,30  per cent, mes un 2,20 
per cent complementari. 
    Si l’interessat està acollit a la protecció d’Incapacitat Temporal és el 29,80 per cent. 
 Si l’interessat no està acollit a la protecció per Incapacitat Temporal és el 26,50 per cent. 

Si l’interessat esta acollit a la protecció per les contingències d’accidents de treball i malalties 
professional,  s’aplicaran els percentatges de la tarifa de les primes incloses en la redacció donada 
per la disposició final octava de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, segons el CNAE-2009 de 
l’activitat econòmica desenvolupada.  
 
  
RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS DE LA LLARRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS DE LA LLARRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS DE LA LLARRÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS DE LA LLAR    

    
La base de cotització  per l’any 2.011 serà de 748,20 euros mensuals. 

 
 El tipus de cotització serà el 22,00 per cent, el 18,30 per cent serà a càrrec del Cap de 
Família i el 3,70 per cent a càrrec del treballador de la llar. Si el treballador de la llar, els seus 
serveis son parcials o discontinus per a un o més Caps de Família, el pagament de la quota serà a 
càrrec exclusiu del treballador de la llar. 
  
 Amb efectes del dia 1 de gener de 2011, s’amplia l’acció protectora al Règim Especial de la 
Seguretat Social d’empleats de la llar, per contingències d’accidents de treball i malalties 
professionals. El tipus d’aplicació per a la seva cotització, serà el previst en la tarifa de primes segons 
la disposició final octava de la Llei 26/2009 (1,10 per cent). 



 

 
La cotització serà a càrrec del Cap de Família, menys quant els serveis siguin en la modalitat 

de parcials o discontinus, que serà a càrrec de l’empleat de la llar. 
 
 

REBUTS D’AUTÒNOMS REBUTS D’AUTÒNOMS REBUTS D’AUTÒNOMS REBUTS D’AUTÒNOMS     
    

 A tots els nostres clients que estan inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i A tots els nostres clients que estan inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i A tots els nostres clients que estan inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i A tots els nostres clients que estan inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i 
que cada mes confeccionem el full de salaris, ens haurien de fer arribar per FAXque cada mes confeccionem el full de salaris, ens haurien de fer arribar per FAXque cada mes confeccionem el full de salaris, ens haurien de fer arribar per FAXque cada mes confeccionem el full de salaris, ens haurien de fer arribar per FAX    93.755.08.47 o E93.755.08.47 o E93.755.08.47 o E93.755.08.47 o E----
MAIL “laboral@luis.cat”, MAIL “laboral@luis.cat”, MAIL “laboral@luis.cat”, MAIL “laboral@luis.cat”, el rebut d’autònoms pagat del mes de gener de 2.011el rebut d’autònoms pagat del mes de gener de 2.011el rebut d’autònoms pagat del mes de gener de 2.011el rebut d’autònoms pagat del mes de gener de 2.011....    Aquesta informació Aquesta informació Aquesta informació Aquesta informació 
es totalment necessària per aplicar correctament el tant per cent d’I.R.P.F.es totalment necessària per aplicar correctament el tant per cent d’I.R.P.F.es totalment necessària per aplicar correctament el tant per cent d’I.R.P.F.es totalment necessària per aplicar correctament el tant per cent d’I.R.P.F.    al seu full de salaris. al seu full de salaris. al seu full de salaris. al seu full de salaris.     
    
    
DIETES I DESPESDIETES I DESPESDIETES I DESPESDIETES I DESPESES DE VIATGEES DE VIATGEES DE VIATGEES DE VIATGE    

    
 Volem tornar a insistir i recordar a totes les empreses, que les quanties que es fan constar en 
el full de salaris mensuals dels seus treballadors com a dietes i despeses de viatge, encara que la 
quantia sigui exempta de tributació, sempre es tindrà que demostrar documentalment, el dia, el lloc i 
el motiu del desplaçament. En cas contrari la Inspecció de Treball, podrà sancionar a l’empresa i fer 
tributar i cotitzar les quanties que s’han fet constar, amb el recàrrec que correspongui. 
 
 
COMUNICACIÓ DE DADES DEL COMUNICACIÓ DE DADES DEL COMUNICACIÓ DE DADES DEL COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR PERCEPTOR PERCEPTOR PERCEPTOR ----    MODEL 145 MODEL 145 MODEL 145 MODEL 145     

    
 Segons la resolució del dia 3 de gener de 2011 (BOE 5-1-2011), s’ha modificat el model 
145 de comunicació de dades del perceptor. La variació principal esta en els pagaments per 
l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual, que s’ha de distingir si l’adquisició o rehabilitació 
ha estat abans o posterior a la data de 1 de gener de 2.011, marcant la casella del model 145 que 
correspongui.  
 
 El nou model 145 es pot descarregar directament a “www.aeat.es”  en l’apartat de models i 
formularis o be sol·licitar-los al departament laboral de la gestoria, per ser emplenats, signats i 
retornats al mateix departament, per aplicar el tant per cent de renda que correspongui en els fulls de 
salari. 
 

    
PERMÍPERMÍPERMÍPERMÍS DE PATERNITATS DE PATERNITATS DE PATERNITATS DE PATERNITAT    

    
 Es dona una nova redacció a la disposició final segona de la Llei 9/2009, sobre l’ampliació 
de la durada del permís de paternitat, per naixement, adopció o acollida, ja que en vers de la seva 
entrada en vigor el dia  1 de gener de 2011, serà el dia 1 de gener de 2.012. 
 

    
REDUCCIÓ DE QUOTES SEGURETAT SOCIAL PER MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓREDUCCIÓ DE QUOTES SEGURETAT SOCIAL PER MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓREDUCCIÓ DE QUOTES SEGURETAT SOCIAL PER MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓREDUCCIÓ DE QUOTES SEGURETAT SOCIAL PER MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ    

    
 Els contractes de treball indefinits de treballadors de 59 o mes anys, amb una antiguitat a 
l’empresa de 4 anys o mes, donaran dret a una reducció del 40% de l’aportació empresarial a la 
cotització a la Seguretat Social per contingències comuns menys per incapacitat temporal. 
 
 Queden excloses d’aquesta reducció, les empreses de l’Administració General de l’Estat, així 
com les Administracions Autonòmiques, Entitats Locals i els seus Organismes públics.  



 

 
 La durada de la reducció serà de 1any o be si en una data anterior el treballador compleix 
els requisits per ser beneficiaris de les bonificacions regulades en l’article 4 de la Llei 43/2006, per la 
millora del creixement de l’ocupació.   
 

    
PRESTACIÓ ECONPRESTACIÓ ECONPRESTACIÓ ECONPRESTACIÓ ECONÒÒÒÒMICA PER CURA DE MENORS AFECTATS PER UN CÀNCER O MALALTIA MICA PER CURA DE MENORS AFECTATS PER UN CÀNCER O MALALTIA MICA PER CURA DE MENORS AFECTATS PER UN CÀNCER O MALALTIA MICA PER CURA DE MENORS AFECTATS PER UN CÀNCER O MALALTIA 
GREUGREUGREUGREU    

    
 Es reconeixerà una prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors, en els casos 
que ambdós treballin,  per la cura d’un menor al seu càrrec i que estigui afectat per càncer (tumors 
malignes, melanomes i carcinomes) o qualsevol altre malaltia greu que requereixi un ingrés 
hospitalari de llarga durada, durant el temps d’hospitalització i el tractament continuat de la malaltia, 
previ informe del Servei Públic de Salut, que determinarà les malalties considerades greus, als efectes 
del reconeixement de la prestació econòmica. 
 
 Serà imprescindible que el beneficiari redueixi la seva jornada laboral com a mínim en un 50 
per cent, a fi de que es dediqui a la cura directa, continua i permanent del menor. 
 
 La prestació econòmica del subsidi serà del 100 per cent de la base reguladora i en 
proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball. 
 
 Aquesta prestació s’extingirà quan finalitzi la necessitat de la cura directe del menor o be 
quant el menor compleixi l’edat de 18 anys.  
 
 Quan ambdós progenitors tinguin la condició de ser beneficiaris de la prestació, el dret  a 
percebre-la, tan sols podrà ser reconegut a favor d’un d’ells. 
 
 La gestió i el pagament de la prestació econòmica serà a càrrec de la Mútua d’accidents de 
Treball o l’Entitat Gestora que l’empresa tingui concertada la cobertura de riscos professionals.  
 

 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS    

    
 Segons les instruccions rebudes de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, 
les Mútues d’accidents de Treball de la Seguretat Social, procediran a comunicar mitjançant un fitxer 
informàtic, en les patologies no traumàtiques la causa exclusiva de les quals sigui la realització del 
treball, tant amb accidents de treball amb baixa o sense baixa, sol·licitant a l’empresa les dades 
necessàries per completar aquest fitxer. 
 
 Una d’aquestes dades, entre altres, es la modalitat preventiva adoptada per l’empresa i si 
existeix l’avaluació de riscos del lloc de treball i la informació en matèria de prevenció. 
 
 Per tant, es recomana a totes les empreses, que NO TINGUIN CONCERTADA LA 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, es posin en contacte amb el departament laboral de la gestoria, 
per sol·licitar un pressupost, que els hi serà enviat per a la seva valoració i posterior acceptació, als 
efectes de complir amb la normativa obligatòria.  
 
 Restem com sempre a la seva disposició, per a quantes consultes li siguin necessàries. 
 


