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NOTA INFORMATIVA / Febrer de 2019 

 
Novetats en matèria laboral i de Seguretat Social per l’any 2019 

 

 
1. MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL 
 
 Actualització de la base màxima i mínima de cotització a la Seguretat Social en el Règim 

General de la Seguretat Social 
 

Per l’any 2019, la base màxima de cotització es fixa en 4.070,10 € mensuals (135,67 €/dia, 
pels Grups de Cotització 8 a l’11).    
 
Per la seva banda, la base mínima queda fixada en les següents quanties per Grup 
Professional: 

 
- 1.466,40 € mensuals: Grup de Cotització 1. 
- 1.215,90 € mensuals: Grup de Cotització 2 
- 1.057,80 € mensuals: Grup de Cotització 3. 
- 1.050 € mensuals: Grups de Cotització 4 al 7. 
- 35 €/dia: Grups de Cotització 8 a l’11. 

 

RESUM: 
 
L’objecte de la present nota informativa és compendiar les principals novetats en matèria laboral i 
de Seguretat Social que han vist la llum en els darrers mesos, així com efectuar un breu apunt a 
d’altres mesures rellevants en matèria laboral, que estan a l’agenda del Govern i dels agents socials. 
 
NORMATIVA ANALITZADA: 
 

• Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el Salari Mínim 
Interprofessional pel 2019, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019 (BOE 27-12-2018). 

• Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revalorització de les pensions i 
d’altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, (BOE 29-12-2018), 
convalidat pel Congrés dels Diputats el 22 de gener de 2019 (BOE 29-1-2019), que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2019. 

• Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de 
cotització de la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de 
Garantia Salarial i formació professional per l’exercici 2019, que va entrar en vigor el 3-2-
2019 amb efectes d’1-1-2019 (BOE 2-2-2019). 

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels 
drets digitals, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018 (BOE 6-12-2018). 
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La base mínima per cada hora treballada, aplicable als contractes a temps parcial, a cada 
Grup de Cotització, és la següent: 

 
- 8,33 €/hora: Grup de Cotització 1. 
- 7,32 €/hora: Grupo de Cotització 2. 
- 6,37 €/hora: Grupo de Cotització 3. 
- 6,33 €/hora: Grups de Cotització 4 a l’11. 

 
 Nova tarifa de prima per accident de treball i de malaltia professional.  
 

Pel què fa a la cotització per accidents de treball i malalties professionals, s’aprova una nova 
taula de tarifes, que modifica a l’alça (principalment) o a la baixa el tipus de cotització 
d’alguns dels epígrafs. S’acompanya com a Annex I, un resum de les modificacions 
introduïdes.    

 
 Cotització en contractes de cinc dies o menys de duració. 
 

Pel què fa als contractes de cinc dies o menys de duració, s’incrementa la cotització 
empresarial per contingències comunes un 40 % (llevat dels inclosos en el Sistema Especial 
per Treballadors per Compte d’Altri Agraris). 

 
Paral·lelament, pel què fa a aquests contractes, es considerarà cada dia treballat com 1,4 
dies de cotització (amb el topall del nombre de dies real del mes) a efectes de còmput de 
períodes requerits per tenir dret a prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i 
supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat, i cura de menors afectats per 
càncer o una altra malaltia greu. L’esmentada previsió no és aplicable a contractes a temps 
parcial, de relleu a temps parcial i contractes fixes-discontinus.   

 
 Obligació de cotització a la Seguretat Social de tots els becaris, amb independència de que 

les pràctiques siguin o no remunerades. 
 

La principal novetat és l’equiparació a efectes de la cotització a la Seguretat Social de les 
pràctiques curriculars i extracurriculars, i de les no remunerades i remunerades. Per tant, 
procedeix la cotització de les pràctiques curriculars i de les pràctiques sense dret a 
remuneració.  

 
Aquesta cotització, s’efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als contractes 
per la formació i l’aprenentatge, sense que existeixi l’obligació de cotitzar per les 
contingències d’atur, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.  Pel 2019, 
la cotització consistirà en una quota única mensual de 51,05 per contingències comunes, 
dels quals 42,56 euros seran a càrrec de l’empresari i 8,49 euros a càrrec del becari, i de 5,85 
euros per contingències professionals.  

 
En el cas de pràctiques o programes formatius no remunerats, l’obligació de cotitzar 
correspondrà a l’empresa, institució o entitat en que aquells es desenvolupin, llevat que en 
el conveni o acord de cooperació que, si és el cas, se subscrigui per la seva realització es 
disposi que tals obligacions correspondran al centre educatiu en el què els alumnes cursin 
els seus estudis. 
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No obstant, la nova regulació de la cotització pel què fa a les pràctiques no remunerades -ja 
siguin curriculars o extracurriculars- serà d’aplicació únicament a les persones la participació 
de les quals en els programes de formació o realització de pràctiques laborals i acadèmiques, 
comenci a partir del primer dia del mes següent al de l’entrada en vigor d’un nou 
reglament que desenvolupi de manera concreta i detallada tot l’anterior, quedant establert 
un termini de tres mesos pel seu desenvolupament des de l’entrada en vigor del Reial Decret 
1462/2018 (que finalitzaria el proper 31 de març de 2019). 

 
Atenent a la polèmica generada amb aquesta mesura, és probable que s’acabi establint una 
bonificació del 100% d’aquesta cotització, o que es deixi sense efectes la mateixa. 

 
 Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per 

disminució de la sinistralitat laboral amb efectes d’ 01.01.2019. 
 
 S’inclou la cobertura de la contingència d’atur en determinats contractes per la formació i 

l’aprenentatge subscrits a partir de l’ 01.01.2019.  
 
 Derogació dels contractes de treball vinculats a la taxa d’atur del 15% 
 

Es deroguen els contractes de treball i incentius vinculats a la taxa d’atur del 15%, ja que 
aquesta, segons les dades de l’Enquesta de Població Activa del tercer trimestre del 2018, es 
troba en un 14,55%.  
 
No obstant això, els contractes que s’hagin celebrat amb anterioritat a l’01.01.19 es 
continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva celebració, i per tant, 
podran seguir gaudint dels incentius vinculats a aquests contractes. 

 
 Fi de la col·laboració voluntària de les empreses amb la Seguretat Social en les prestacions 

per incapacitat temporal per contingències comunes. 
 

Les empreses que, a 31 de desembre de 2018, estiguessin acollides a la modalitat de 
col·laboració amb la Seguretat Social assumint directament el pagament (les anomenades 
“empreses auto-asseguradores”) a càrrec seu, de les prestacions econòmiques per 
incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident laboral, hauran de cessar tal 
col·laboració amb efectes de 31 de març de 2019. 

 
 

2. AUGMENT EXTRAORDINARI DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) PEL 2019 
 
 L’SMI, per qualsevol activitat en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció 

de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes (per 14 
pagues), segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.  Per tant, l’SMI anual pel 2019 
queda fixat en 12.600 euros. 

 
 En l’SMI es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, 

en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra del salari en diners. 
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 Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en 
el cas del salari diari la part proporcional de diumenges i festius.  Si es realitzés una jornada 
inferior es percebrà a prorrata. 
 

 A l’SMI s’hi addicionaran els complements salarials establerts en l’article 26.3 de l’Estatut 
dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a 
temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció. 

 
 S’estableix expressament una regla específica de compensació i absorció en l’article 3 del 

Reial Decret 1462/2018: 
 

(i) L’increment de l’SMI no afectarà a l’estructura ni a la quantia dels salaris 
professionals que han percebut els treballadors quan aquests salaris en el seu 
conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.    
 
A tals efectes, l’SMI en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació 
serà el resultat d’addicionar a l’import de SMI fixat en la norma les meritacions que, 
si s’escau, procedeixin en concepte de complements salarials establerts en l’article 
26.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent al garantit sobre 
el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció. En cap 
cas es podrà considerar una xifra inferior a 12.600 euros.  
 

(ii) Es possibilita compensar amb els ingressos que el treballador percebi per tots els 
conceptes, als efectes d’aconseguir l’SMI de referència.  
 
No obstant això, i malgrat el tenor literal de la norma, convé analitzar en cada cas 
els conceptes salarials que puguin ser compensats i absorbits, presentant 
problemàtica, segons la nostra opinió, aquells que retribueixin, per exemple, el lloc 
de treball ocupat, la qualitat o quantitat en el treball, el treball per torns o penúria, 
entre d’altres.  

 
 L’increment del salari mínim interprofessional establert pel 2019 no serà d’aplicació a 

aquells convenis col·lectius vigents a data 28.12.2018 que utilitzin l’SMI com a referència 
per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials. Si bé, els 
salaris establerts en conveni col·lectiu inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a l’SMI 
pel 2019 s’han de modificar, podent a tal efecte aplicar les regles sobre compensació i 
absorció específica establerta en l’article 3 del Reial Decret 1462/2018. 
 
 

3. RECUPERACIÓ DE LAS CLÀUSULES DELS CONVENIS COL·LECTIUS QUE POSSIBILITEN LA 
JUBILACIÓ OBLIGATÒRIA A L’EDAT LEGAL DE JUBILACIÓ 

 
Es modifica la Disposició Addicional 10a de l’Estatut dels Treballadors, establint que els convenis 
col·lectius poden establir, de nou, clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per 
l’assoliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de 
Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits: 
 
 El treballador afectat per la jubilació obligatòria haurà de complir els requisits exigits per la 
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normativa de Seguretat Social per poder tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació 
en la seva modalitat contributiva.  

 
 La mesura s’haurà de vincular a objectius coherents de política d’ocupació expressats en el 

conveni col·lectiu, tals com la millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de 
contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu 
generacional o altres dirigides a afavorir la qualitat de l’ocupació. 

 
 

4. LLUITA CONTRA ELS “FALSOS AUTÒNOMS” 
 
Es reforcen les sancions per aquelles empreses que tinguin treballant a “falsos autònoms”. 
Concretament, s’introdueix una nova sanció, consistent en “Comunicar la baixa en un règim de 
la Seguretat Social de treballadors per compte d’altri malgrat que continuïn la mateixa activitat 
laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se d’una alta indeguda en un règim 
de treballadors per compte propi”. 
 
A aquests efectes, es considerarà una infracció per cada un dels treballadors afectats i la sanció 
pot oscil·lar entre un mínim de 3.126 euros i un màxim de 10.000 euros. 
 
 
5. RECONEIXEMENT DE DRETS VINCULATS AMB LA PROTECCIÓ DE DADES I DRETS DIGITALS 

EN L’ÀMBIT LABORAL 
 
Des del passat 7 de desembre de 2018, està en vigor l’article 20 bis de l’Estatut dels Treballadors 
(article 20 bis), que sota la rúbrica “Drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l’entorn 
digital i a la desconnexió”, estableix que aquests tenen dret:  

 
(i) a la intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per 

l’empresari,  
 

(ii) a la desconnexió digital i 
 

(iii) a la intimitat davant l’ús de dispositius de videovigilància i geolocalització.  
 

Tot això, “en els termes establerts en la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals”. 

 
És rellevant que les empreses revisin els seus codis de conducta i polítiques en matèria d’ús 
d’eines i aplicacions TIC, per adequar-les a l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, amb la participació, 
que procedeixi en cada cas, dels representants legals dels treballadors.  

 
Així mateix, en el 2019 veurem si evoluciona efectivament el dret a la desconnexió digital (això 
és, poder desconnectar efectivament de la feina un cop finalitzada la jornada laboral, sense 
interferències de trucades de telèfon o e-mails), i com aquest s’implementa en les nostres 
relacions laborals. 
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6. POSSIBLES NOVETATS LABORABLES PER AQUEST 2019 

 
Enduriment de l’accés als contractes d’obra o servei determinat. Possible modificació de 
l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, introduint la prohibició d’utilitzar com a causa 
justificativa de tal contracte la subcontractació d’activitats o serveis.    

 
Registre diari de l’horari de tota la plantilla. Possible modificació de l’article 34.1 de l’Estatut 
dels Treballadors, establint-se l’obligació de dur a terme un registre de jornada diària no només 
per aquells treballadors a temps parcial sinó pels treballadors a temps complert, informant 
mensualment al treballador i als representants legals dels treballadors. 

 
Sobre aquesta matèria, hi ha dos “fronts” oberts: el judicial -que està pendent de resolució per 
part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, havent emès les seves conclusions l’Advocat 
General el passat 31 -1-19 a favor de l’esmentat registre diari de jornada-; i el legislatiu, amb 
una probable modificació legal que hauria de ser objecte de consens amb els agents socials, 
permetent poder concretar tal obligació en el sí de la negociació col·lectiva. 

 
Enduriment del règim de la subcontractació de la pròpia activitat. Possible modificació de la 
normativa reguladora en matèria laboral del règim de subcontractació de pròpia activitat (art.42 
de l’Estatut dels Treballadors), incorporant, entre altres previsions, l’aplicació als treballadors 
subcontractats de les mateixes condicions laborals (incloses les salarials) del Conveni Col·lectiu 
aplicable a l’empresa principal.  
 
Enduriment dels supòsits i requisits per aplicar mesures de flexibilitat interna (mobilitat 
geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball, suspensió temporal del 
contracte de treball, reducció temporal de jornada-ERTO, o “despenjament” del Conveni 
Col·lectiu) i de flexibilitat externa (acomiadament col·lectiu). Possible reforma legal tendent a 
requerir una major justificació de la causa empresarial que fonamenta la mesura, tornant als 
paràmetres previs a la reforma laboral de l’any 2012. Així mateix, es planteja recuperar el control 
administratiu de la mesura d’adaptació empresarial, incrementant les competències de la 
Inspecció de Treball en els procediments Col·lectius.  

 
Eliminació de la prioritat aplicativa dels Convenis col·lectius d’empresa en determinades 
matèries respecte dels Convenis col·lectius sectorials, que va establir la reforma laboral de 2012 
(article 84.2 de l’Estatut dels Treballadors). 
 
Recuperació de la ultraactivitat il·limitada dels Convenis col·lectius. Eliminació de la limitació 
de ultraactivitat establerta en la reforma laboral de 2012 (article 86.3 de l’Estatut dels 
Treballadors). Es planteja establir que, durant les negociacions per la renovació d’un Conveni 
col·lectiu, a falta de pacte en el propi text convencional, es mantingui sense límit temporal 
màxim la seva vigència. 
 
Increment del permís de paternitat. En el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2019, 
es preveu un increment del permís de paternitat de les 5 setmanes actuals a 8. 
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ANNEX I 
 

CODI 
CNAE QUADRE TÍTOL DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 

TIPUS COTITZACIÓ PER 
AT I EP FINS EL 

31.12.2018 

TIPUS COTITZACIÓ 
PER AT I EP A PARTIR 

D’01.01.2019 

0113 I Cultiu d’hortalisses, arrels i tubercles 2,25% 2,00% 

0119 I Altres cultius no perennes 2,25% 2,00% 

14 I Confecció de peces de vestir (Excepte 1411, 1420 i 
143) 0,90% 1,50% 

55 I Serveis d’allotjament 1,25% 1,50% 

56 I Serveis de menjar i begudes 1,25% 1,50% 

59 I 
Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de 

programes de televisió, gravació de so i edició 
musical 

1,25% 1,50% 

60 I Activitats de programació i emissió de ràdio i 
televisió 1,25% 1,50% 

61 I Telecomunicacions 1,40% 1,50% 

62 I Programació, consultoria i altres activitats 
relacionades amb la informàtica 1,35% 1,50% 

6391 I Activitats de les agències de notícies 1,25% 1,50% 

64 I Serveis financers, excepte assegurances i fons de 
pensions 1,00% 1,50% 

65 I Assegurances, reassegurances i fons de pensions, 
excepte Seguretat Social obligatòria 1,00% 1,50% 

66 I Activitats auxiliars als serveis financers i a les 
assegurances  1,00% 1,50% 

69 I Activitats jurídiques i de comptabilitat 1,35% 1,50% 

70 I Activitats de les seus centrals; activitats de 
consultoria de gestió empresarial 1,35% 1,50% 

72 I Investigació i desenvolupament 1,00% 1,50% 

742 I Activitats de fotografia 0,90% 1,50% 

8220 I Activitats dels centres de trucades 1,40% 1,50% 

85 I Educació 1,00% 1,50% 

90 I Activitats de creació, artístiques i espectacles 1,25% 1,50% 

91 I Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres 
activitats culturals (excepte 9104) 1,25% 1,50% 

92 I Activitats de jocs d’atzar i apostes 1,25% 1,50% 

9602 I Perruqueria i altres tractaments de bellesa 1,10% 1,50% 

97 I Activitats de les llars com ocupadors de personal 
domèstic 1,10% 1,50% 

a II Personal en feines exclusives d’oficina 1,00% 1,50% 

 


