
 

 

 

El passat divendres 30 d'octubre es va publicar al BOE la Llei 48/2015 de Pressupostos 
Generals de l'Estat per al 2016. Seguidament resumim els aspectes més rellevants en matèria 

de Seguretat Social: 

 
1. Pensions públiques contributives 
  Les pensions abonades per la Seguretat Social i Classes Passives, tindran amb 
caràcter general un increment del 0,25% per a l’ any 2016. (Art.36) 
  El topall màxim per a l’ any 2016, queda limitat en 2.567,28 euros mensuals i 
35.941,92 euros anuals. (art.39.U) 
  L’import de la revalorització no podrà suposar un valor íntegre anual superior a  
l’import de 35.941,92 euros. (Art.42.1) 
 
 
2. Quanties mínimes de les pensiones de la Seguretat Social en la seva 
modalitat contributiva per a l’any 2016 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Complements per mínims 
Quan la quantia de la pensió que percebi el pensionista sigui inferior a les indicades en 
el quadre de l’apartat anterior núm. 2), es complementarà amb l’import precís fins a 
assolir l’import mínim de la pensió que correspongui, sempre que durant l’any 2016 no 
percebin rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys  
patrimonials, o que percebent‐los no excedeixin de 7.116.18 euros l’any. (Art.44.Ú). 
 



 

 

 
4. Pensions no contributives 
  Per l’ any 2016 les pensions no contributives de Jubilació i invalidesa del Sistema de 
la Seguretat Social, l’import a percebre es fixa en 5.150,60 euros íntegres anuals. 
(Art.45.Uno). 
  S’estableix també un complement de pensió fixat en 525 euros anuals, per al 
pensionista que acrediti de manera fefaent no disposar d’habitatge en propietat i tenir 
com a residència habitual, un habitatge llogat. Els Propietaris de l’habitatge no poden 
tenir en relació amb el pensionista: Parentesc fins al tercer grau, ni sigui cònjuge o 
personal amb la que constitueixi una unió estable anàloga a la conjugal. (Art.45.Dos). 
 
5. Pensions del SOVI 
  Per a l’any 2016, la quantia de la pensió SOVI queda fixada en còmput anual per 
l’import de 5.698.00 euros. (Art.46.Ú) 
  Si la pensió SOVI concorre amb pensions de viduïtat d’algun dels règims de la 
Seguretat Social, el seu import es fixa en 5.532.80 euros anuals (Art.46.Dos) 
 
6. Cotitzacions a la Seguretat Social 
  Topall màxim de cotització: 3.642.00 euros mensuals o 121.40 euros diaris. 
(Art.115.Ú.1) 
 
  Topall mínim de cotització: Salari mínim interprofessional vigent incrementat en un 
sisè. (Art.115.Ú.2). 
 
  Bases de cotització segons el grup de la categoria professional, excepte per a la 
cotització per accidents de treball i malaltia professional. (Art.115.Dos. 1) 
o La base màxima sigui quin sigui el grup de la categoria professional es fixa en 
3.642.00 euros mensuals o de 121.40 euros diaris (Art.115.Dos. 1.b) 
o Las bases mínimes, segons categories professionals, s’incrementarà des de l’1 de 
gener de 2016 i respecte de les vigents a l’any 2015, en el mateix percentatge en que 
augmenti el salari mínim professional. (Art.115.1.Dos.1.a)  
 
  Tipus de cotització: 
o Quant als tipus de cotització corresponents a Contingències comuns, Hores 
Extraordinàries, Desocupació, Formació Professional i Fons de Garantia Salarial es 
mantenen els vigents a 31 de desembre de 2015. 
o Accidents de treball i Malaltia Professional: S’aplicaran els percentatges de la tarifa 
de primes inclosa en la Disposició Addicional quarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007, essent les primes 
resultants a càrrec exclusiu de l’empresa. (Art.115 Dos.2, b), si bé com a novetat, ja 
que a efectes de l’1 de gener de 2016 es dona una nova redacció a la Regla Tercera de 
l’Apartat dos, addicional 4a, indicant quins seran els que tindran la consideració de 
“personal en treballs exclusius d’oficina”. 
 
 
 



 

 

 
7. Contractes per a la Formació i l’ Aprenentatge 
Les quotes per contingències comuns a càrrec de l’empresari i a càrrec del treballador,  
per contingències professionals. Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació 
Professional, s’incrementaran des de l’1 de gener de 2016 i respecte a les quanties 
vigents a 31 de desembre de 2015, en el mateix percentatge que augmenti la base 
mínima del Règim General. (Art.115.Onze). 
 
8. Treballadors Autònoms 
  Bases de cotització (Art.115.Cinc. 1) 
  La base màxima es fixa en 3.642,00 euros mensuals 
  La base mínima: 893,10 euros mensuals 
  Tipus de cotització (Art.115.Cinc.5) 
  29,80% o el 29,30% si l’interessat està acollit a la protecció por contingències 
professionals 
  Quan no tingui coberta la protecció per Incapacitat Temporal: 26,50% 
  Quan no es té coberta la protecció per les contingències derivades d’accidents de  
treball i malaltia professional, s’efectuarà una quota addicional del 0,10% 
  Protecció por cessament d’activitat: 2,20 %(Art.115. D) 
 
9. Empleats de la Llar familiar 
Bases de cotització: 
  Les bases de cotització per contingències comuns i professionals per a l’any 2016, es 
determinaran actualitzant les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala 
vigent en l’any 2015, en idèntica proporció a l’increment experimentat pel salari mínim 
interprofessional. 
Tipus de cotització: 
  Contingències comuns: 25,60% , essent el 21,35 % a càrrec de l’ocupador i el 
4,25% a càrrec de l’empleat 
  Accidents de Treball i Malalties Professionals.  S’aplicarà el tipus de cotització previst 
en la tarifa de primes inclosa en la Disposició Addicional Quarta de la Ley 42/2006, de 
28 de desembre. 
 
10. Reduccions de quotes a la Seguretat Social 
  Per canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, 
així com en els supòsits de malaltia professional (Disposició Addicional 86) : 
o Reducció del 50% de l’aportació empresarial per contingències comunes durant 
el període de permanència en el nou lloc de treball o funció diferent. 
o Persones que presten servei a la llar familiar (Disposició Addicional 87). Es prorroguen 
durant l’exercici de 2016 els beneficis de reducció de cotització a la Seguretat Social, 
del 20% i 45% per a famílies nombroses, reconeguts en la Disposició Transitòria Única 
de la Llei 27/2011, d’1 d’agost. 
 
 
 
 



 

 

 
 
11. Formació Professional per a la desocupació: (Disposició addicional 91) 
  Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, disposaran 
d’un crèdit per a la formació dels treballadors, que resultarà d’aplicar a la quantia 
ingressada per l’empresa en concepte de formació professional durant l’any 2015 els 
següents percentatges de bonificació en funció de la seva grandària: 
o Empreses d’1 a 5 treballadors: 420 euros per empresa 
o Empreses de 6 a 9 treballadors: 100% 
o Empreses de 10 a 49 treballadors: 75% 
o Empreses de 50 a 249 treballadors: 60% 
o Empreses de més de 250 treballadors: 50% 
o Les empreses que durant l’ any 2016 obrin nous centres de treball, així com les 
empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors, 
disposaran d’un crèdit de bonificacions l’import del qual serà de 65 euros per cada 
nou treballador incorporat. 
o Les empreses que durant l’any 2016 concedeixin permisos individuals de formació 
als seus treballadors, disposaran d’un crèdit en bonificacions per a formació addicional 
al crèdit anual que els correspon, per l’import que resulti d’aplicar l’Ordre ministerial 
corresponent. 
 
12. Nou complement per maternitat 
(Disposició final segona) Dins de les pensions contributives de la Seguretat Social, 
s’incorpora un complement per maternitat destinat a les dones treballadores que 
han tingut fills durant la seva vida laboral. 
  Per tenir dret a aquest complement, s’han de reunir els següents requisits: 
o Haver tingut fills naturals o adoptats 
o Ser beneficiàries en qualsevol règim de la Seguretat Social de pensions contributives 
de jubilació, viudetat i incapacitat permanent 
o Que les pensions citades en el paràgraf anterior es causin a partir de l’1 de gener de 
2016 
(Disposició final tercera) 
o L’import del complement consistirà en un percentatge segons el número de fills que 
tingui abans del fet causant de la pensió i d’acord amb l’escala següent: 
  En el cas de 2 fills: 5 per 100 
  En el cas de 3 fills: 10 per 100 
  En el cas de 4 fills o més: 15 per 100 
 
13. IPREM 
L’indicador de renda d’efectes múltiples per a l’any 2016 tindrà les següents quanties: 
Es mantenen els mateixos termes de l’exercici (Disposició addicional 84). 
  IPREM DIARI: 17,75 EUROS 
  IPREM MENSUAL: 532,51 EUROS 
  IPREM ANUAL: 6390,13 EUROS 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. Altres modificacions 
  Respecte a la pensió de viduïtat, s’ajorna de nou l’increment fins al 60% de la base 
reguladora a les pensionistes amb 65 anys o més, que no percebin altra pensió pública 
(Disposició addicional 28). 
  S’ajorna l’aplicació del reconeixement del còmput del temps de servei militar 
obligatori o de prestació social substitutòria a efectes de les prestacions de la 
Seguretat Social (Disposició addicional 88). 
  S’ajorna fins a l’1 de gener de 2017 el fet que el treballador autònom per compte 
propi pugui cotitzar a jornada parcial. (Disposició final 14). 
  S’ajorna fins a l’1 de gener de 2017 l’aplicació de l’ampliació del permís per 
paternitat (Disposició Final 11). 
 

 

 

 

 

 

 


