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MILLORA DE GESTIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL AL SISTEMA ESP ECIAL DELS 
EMPLEATS DE LA LLAR I ALTRES MESURES DE CARÀCTER EC ONÒMIC I 

SOCIAL – Reial Decret Llei 29/2012 – Boe del 31/12/2012  
 
 

Resum de novetats i modificacions 
 
Treballadors de la llar  
Canvis en les bases de cotització per contingències  comuns i professionals  en funció de les 
retribucions i que serà la base per calcular les quotes de Seguretat social que es paguen 
 
Es redueixen trams i això tindrà un efecte de fort increment de cost de seguretat social, vegeu quadre 
anterior i actual respectivament com per la mateixa retribució s’incrementen molt les bases asignades: 
 

RETRIBUCIO 
MENSUAL 

BASE DE 
COTITZACIO 

A CARREG 
DEL CAP DE 

FAMILIA (cont 
com18,30) 

A CARREG 
DEL CAP DE 

FAMILIA 
(cont prof. 

1,1) 

TOTAL 
CAP 

FAMILIA 

A CÀRREG DEL 
TREBALLADOR  TOTAL  

altes noves a 
partir 01,01,2012 
carrec empresa 

bonificacio 20% ) 

total 

Fins a 74,83 € 90,20 16,51 0,99 17,50 3,34 20,84 3,30 17,53 

De 74,83 a 122,93€ 98,89 18,10 1,09 19,18 3,66 22,84 3,62 19,22 

de 122,94 a 171,02€ 146,98 26,90 1,62 28,51 5,44 33,95 5,38 28,57 

de 171,03 a 219,11€ 195,07 35,70 2,15 37,84 7,22 45,06 7,14 37,92 

de 219,12 a 267,20€ 243,16 44,50 2,67 47,17 9,00 56,17 8,90 47,27 

de 267,21 a 315,30€ 291,26 53,30 3,20 56,50 10,78 67,28 10,66 56,62 

de 315,31 a 363,40€ 339,36 62,10 3,73 65,84 12,56 78,39 12,42 65,97 

de 363,41 a 411,50€ 387,46 70,91 4,26 75,17 14,34 89,50 14,18 75,32 

de 411,51 a 459,60€ 435,56 79,71 4,79 84,50 16,12 100,61 15,94 84,67 

de 459,61 a 507,70€ 483,66 88,51 5,32 93,83 17,90 111,73 17,70 94,02 

de 507,71 a 555,80€ 531,76 97,31 5,85 103,16 19,68 122,84 19,46 103,37 

de 555,80 a 603,90€ 579,86 106,11 6,38 112,49 21,45 133,95 21,22 112,72 

de 603,91  a 652,00€ 627,96 114,92 6,91 121,82 23,23 145,06 22,98 122,08 

de 652,01 a 700,10€ 676,06 123,72 7,44 131,16 25,01 156,17 24,74 131,43 

de 700,11 a 748,20€ 748,20 136,92 8,23 145,15 27,68 172,83 27,38 145,45 

 
 

Tram Retribució mensual incrementada amb la 
proporció de pagues extres euros/mes 

Base de cotizació 
€/mes 

Trams aprox. 
redacció anterior 

1.º Fins 172,05 147,86 1º a 3º tram 
2.º Des de 172,06 fins a 268,80 244,62 4º a 5º tram 
3.º Des de 268,81 fins a 365,60 341,40 6º a 7º tram 
4.º Des de 365,61 fins a 462,40 438,17 8º a 9º tram 
5.º Des de 462,41 fins a 559,10 534,95 10º a 11º tram 
6.º Des de 559,11 fins a 655,90 631,73 12º a 13º tram 
7.º Des de 655,91 fins a 753,00 753,00 14º a 15º tram 
8.º Des de 753,01 790,65 16º tram 
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Canvi de subjecte responsable de fer les altes, bai xes, modificacions, cotització i pagament al 
Sistema Especial, serà el treballador  quan aquest presti els seus serveis durant menys de 60 hores 
mensuals per empleador, sempre que ho acordin entre ambdues parts. I l’ ingrés de la seguretat social 
s’haurà de realitzar mitjançant el sistema de domiciliació en compte . Període transitori fins l’1/4/2013. 

 
Nòmines dels empleats de la llar en el cas de prest ació de serveis menys de 60 hores al mes, el 
full de salaris caldrà que reflexi la quantitat que l’empresa ha de pagar com a quota pròpia i traslladar-li 
al treballador, el qual té l’obligació de fer l’ ingrés. La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de 
cotitzar correspondrà al treballador, i l’empresa en respondrà subsidiàriament tret que pugui demostrar 
que ha entregat les seves aportacions i quotes  al treballador, cosa important. Període transitori fins 
l’1/4/2013. 
 
Increment de pensions  
Determinació increment de les pensions L’increment de les pensions publiques per aquest 2013 
serà de l’1%, excepte les de quantia inferior a 1.0 00 euros mensuals o 14.000 anuals que serà del 
2%. 
ANEX. Quantitats de determinades pensions, aplicabl es al 2013. 
 
Quadre de pensions mínimes de les pensions de la Seguretat social en la seva modalitat contributiva 
per l’any  2013  
 
 

 Titulars 
Classe de pensió  Amb 

cònjuge a 
càrrec 

Sense cònjuge, 
unitat econòmica 

unipersonal 

Amb 
cònjuge no 

a càrrec 
 – 

Euros/any 
– 

Euros/any 
– 

Euros/any 
Jubilació     

Titular con sesenta y cinco años. 10.904,60 8.838,20 8.383,20 
Titular menor de sesenta y cinco años. 10.220,00 8.267,00 7.812,00 
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran 
invalidez. 

16.357,60 13.258,00 12.574,80 

Incapacitat  permanent     
Gran invalidez. 16.357,60 13.258,00 12.574,80 
Absoluta. 10.904,60 8.838,20 8.383,20 
Total: Titular con sesenta y cinco años. 10.904,60 8.838,20 8.383,20 
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y 
cuatro años. 

10.220,00 8.267,00 7.812,00 

Total: Derivada de enfermedad común menor de 
sesenta años. 

5.496,40 5.496,40 (*) 

Parcial del régimen de Accidente de Trabajo: Titular 
con sesenta y cinco años. 

10.904,60 8.838,20 8.383,20 

Viduïtat     
Titular con cargas familiares.  10.220,00  
Titular con sesenta y cinco años, o con discapacidad 
en grado igual o superior al 65 por 100. 

 8.838,20  

Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro 
años. 

 8.267,00  

Titular con menos de sesenta años.  6.690,60  
(*) 55 por 100 de la Base mínima de cotización al Régimen General. 
 

Classe de pensió  Euros/año  
Orfenesa   

Por beneficiario. 2.699,20 
Por beneficiario discapacitado menor de 18 años con una discapacidad en grado igual 
o superior al 65 por 100. 

5.311,60 

En la orfandad absoluta, el mínimo se incrementará en 6.690,60 euros/año, 
distribuidos, en su caso, entre los beneficiaros. 
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A favor de familiars   
Por beneficiario. 2.699,20 
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:  
– Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 6.525,40 
– Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 6.146,00 
– Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el 
importe que resulte de prorratear 3.991,40 euros/año entre el número de beneficiarios. 

 

 
Límit màxim de la pensió pública: 35.673,68 euros/any. 
 

Pensions de l’extingit SOVI: 5.651,80 euros/any. 
 

Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat: 5.490,80 euros/any. 
 

Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.108,60 euros/any. 
 

Prestacions per fill a càrrec major de 18 anys 
– Amb discapacitat igual o superior al 65%: 4.378,80 euros/any. 
– Amb discapacitat igual o superior al 75% i que necessita d’una altra persona per les necessitats 
bàsiques de la vida: 6.568,80 euros/any. 
 

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 752,40 euros/any. 
 
 
Complement per a mínims a les pensions de la Segure tat Social , s’estableix que serà incompatible 
amb la percepció per part del pensionista de rendiments del treball, o d’activitats econòmiques i guanys 
patrimonials, d’acord amb el concepte establert per la normativa de l’Irpf, sempre que no excedeixin 
anualment de 7.063,07 euros . I per les pensions causades a partir del 1/1/2013, serà necessari residir 
a territori español i la quantitat del complement en cap cas podrà superar la d’una pensió no 
contributiva, l’import del complement, no pas la suma del complement i la pensió que es complementa, 
observació important.  
 
 
Jubilació anticipada i a temps parcial , pel que fa a les modificacions contingudes a la Llei 27/2011 
que ja havien d’entrar en vigor a partir de l’1/172012, aquest Reial Decret estableix una suspensió 
temporal de tres mesos pel que  fa a l’entrada en vigor de tots els articles relatius a aquestes matèries. 
 
 
Règim especial Agrari  
Al Règim Especial de treballadors per compte aliena  agraris,  el confús sistema de cotització durant 
els anomenats períodes de inactivitat passa a tenir caràcter voluntari i no automàtic com fins ara, cosa 
que ha comportat nombroses deutes amb la Seguretat Social i generació de cupons per part dels 
treballadors, amb reclamacions a les pròpies empreses, i als treballadors. Ara aquest període serà 
voluntari pel que fa a la cobertura de cotització i d’aquesta forma s’estalviarà tot aquest enrenou. 
 
Qualsevol dubte o aclariment, us podeu dirigir al 
 
 
 
 
Departament laboral 
Parés i Aubia 
 
 
 
 
 
 

www.paresiaubia.com  
 
 
 


