
 
 
 
          Febrer 2017 
 
Principals novetats en matèria de SEGURETAT SOCIAL de l’Ordre de Cotització 
per l’any 2017. 
 

 Les bases màximes de cotització al Règim General s'incrementen en un 3% per 
a l'any 2017, sent de 3.751,20 € / mensuals o 125,04 € / dia. Les bases mínimes 
s’incrementaran en el mateix percentatge que s’incrementa el SMI, és a dir, un 8% 
sent de 825,60 €/mes o 27,52 €/dia. 
 

 Pels treballadors Autònoms la base màxima serà de 3751,20 i la mínima de 
893,10 per les persones físiques (no s’ha incrementat) i de 1.152,90 pels autònoms 
societaris. 

 
Així mateix, els treballadors autònoms que a 1 de gener 2017, tinguin 47 anys 
d'edat i cotitzen al RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no podran 
triar una base de cotització superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció 
en tal sentit abans del 30-6-2017, tenint efecte a partir de l’ 1 de juliol. 
 

 Els treballadors autònoms que simultàniament hagin cotitzat al Règim general 
durant el 2016 en règim de pluriactivitat, per import igual o superior a 
12.368,23€ podran sol·licitar la devolució d’una part de les quotes pagades, per 
aquest motiu, si esteu en aquesta situació, poseu-vos en contacte amb nosaltres 
per tramitar la devolució abans del 31 de març. 
 

 
Inspeccions de Treball: Més control en les remuneracions dels treballadors. 
 
Aquests darrers mesos, les campanyes de la Inspecció de Treball ,  (a banda de les 
comentades en anteriors circulars com són els controls de les hores extres, els 
registres horaris, i control en matèria de prevenció de riscos) es centrar-se en els sous 
dels treballadors. 
 
Així, en els últims dies s’han realitzat un seguit d’inspeccions destinades a que 
l’empresa justifiqui: 
 

- Perquè treballadors amb la mateixa categoria cobren diferents imports, 
justificació dels motius (en cas contrari poden determinar discriminació 
salarial). 

- Motivació dels plusos variables. Es a dir, justificar els imports que es 
paguen (per exemple, si hi ha un plus de producció que sigui per unitats de 
peces fabricades, comissions sobre vendes a percentatge, etc). Si no es 
justifica poden determinar que són hores extraordinàries encobertes. 

- Justificació de les dietes abonades dels últims 4 anys. (justificar la realitat 
dels desplaçaments, que no es tracta de contractes d’obra, que està dins 
els límits del conveni o d’hisenda...) 

 
 
 



 
 
 
 
 
Nou sistema per la comunicació de les cotitzacions dels treballadors a la 
seguretat Social: Sistema de Liquidació Directa 
 
Les empreses a través dels seus autoritzats RED ( és a dir nosaltres ) entraran en 
aquest nou sistema a partir de l’ 1 de març del 2017.  
 
Com ja us vàrem informar en circulars anteriors, aquest sistema té com a novetat 
principal la comprovació de les dades que l’empresa aporta amb el TC per part de la 
TGSS amb els diferents organismes implicats en la cotització (Mútues en cas 
d’accident, INSS en cas de baixes mèdiques per contingències comunes, INEM pels 
EROs, etc) per la qual cosa és MOLT IMPORTANT que ens feu arribat accidents, 
partes de baixa / alta o confirmació de baixa mèdica i altres incidències que afectin a 
les nòmines dins del termini corresponent per comunicar les dades, ja que si no, es 
generaran errors difícils de solucionar a temps, provocant diferències en les 
cotitzacions dels treballadors amb els corresponents recàrrecs, o fins i tot la 
impossibilitat de presentar el TC del treballador afectat. També aconsellem a les 
empreses que acostumen a tancar les variables un cop passat l’últim dia del mes, que 
ens les feu arribar el mes aviat possible per enviar els TC a molt tardar entre el dia 6 o 
7 del mes, per tal de poder arreglar possibles incidències dins de termini. 
 
 
Davant de qualsevol dubte o per complementar els continguts de la present poden 
contactar amb el nostre Departament Laboral 
 
Atentament, 
 
Departament Laboral 
Parés i Aubia 
 
 
 
 
 
 

www.paresiaubia.com 

 


