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NOVETATS DESTACADES EN L’ÀMBIT LABORAL PER L’ANY 2019 
(Reial Decret 1462/2018 i Reial Decret Llei 28/2018) 

 

 

• El salari mínim interprofessional (SMI) s’incrementa un 22,3% i es fixa en 900 € mensuals en 14 pagues 

(1.050 € mensuals en 12 pagues) o 12.600 € anuals. Simultàniament es limita l’abast de la referència que 

pugin fer al SMI altres normes, convenis col·lectius o contractes privats. 
 

• Desapareixen els contractes i incentius que estaven vinculats a una taxa d’atur superior al 15%: desapareix 
el contracte d'emprenedors i els incentius vinculats al contracte en pràctiques. 

Règim General de la Seguretat Social 

• S’incrementen les bases de cotització: la màxima passa a 4.070,10€ mensuals i la mínima a 1.050€ 
mensuals. 
 

• El recàrrec dels contractes temporals de menys de 7 dies, que era del 36%, passa a ser un recàrrec del 40% 
pels contractes temporals de 5 o menys dies de durada. S'exclou el règim especial agrari. 
  

• Els treballadors en pràctiques no laborals no retribuïdes passen a cotitzar a la Seguretat Social. 
 

• La tarifa de primes de cotització per contingències professionals s'incrementa en certs sectors i ocupacions, 

entre elles, serveis d'allotjament, menjar i begudes, informàtica i consultoria, activitats jurídiques i de 

comptabilitat, educació, perruqueria i servei domèstic. Les primes corresponents als treballs exclusius 

d’oficina també passen del 1% al 1,5%. 

Règim d’Autònoms 

• Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (IT) i professionals (AT), cessament 
d’activitat i formació i prevenció. Excepte pel Règim Agrari, totes les cobertures deixen de ser opcionals. 
 

• Increment d’un 1,25% de la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 € i amb un tipus de cotització 
del 30% per 2019 i que va augmentant fins al 31% al 2022. 
 

• La tarifa plana d’autònoms en els primers anys d’activitat passa de 50 € a 60 € (cotitzant per la base mínima) 
durant els primers 12 mesos. 

 

• Aquells autònoms que encara tenien l’INSS com a entitat gestora de la incapacitat temporal hauran de triar 

una Mútua d’accidents de treball abans del 31 de març del 2019. 
 

• S’endureixen les sancions per als casos dels anomenats “falsos autònoms”. 

Sistema especial d’empleats de la llar 

• Es veurà significativament afectat per l’increment del SMI, fixant-se 10 trams de retribucions amb un límit 

d’hores en cada tram i cotitzant-se, a partir del tram superior, en funció del salari percebut. 
 

• Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb els treballadors del Règim General i amb 

cotització pel salari real a 1 de gener de 2021. 

 

Quedem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 


