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NOMINES GENER 2017: 
 
Us comuniquem de cara a la confecció de nòmines d’aquest mes de gener, que hem penjat a la 
nostra web una taula informativa que conté informació sobre la situació en que es troba cada 
conveni col·lectiu a data d’avui, als efectes de què vostès puguin prendre les decisions 
oportunes en matèria salarial per aquest any 2017. 
 
També poden accedir a aquesta taula clicant aquí. 
 
Així mateix us informem que l’ IPC de l’any 2016 ha estat de l’1,6% 
 
En cas de que vulguin més informació, o vulguin fer alguna variació a les nòmines, preguem 
que es posin en contacte amb el nostre departament laboral, en cas contrari confeccionarem 
les nòmines amb els mateixos salaris que hem aplicat fins a aquesta data a l’espera de les 
taules salarials 2016, i quan surtin publicades per cada conveni ja es procedirà a fer els 
endarreriments corresponents. 
 
Dels convenis que durant el 2016 ja han previst les taules salarials del 2017, les aplicarem i 
trucarem a les empreses afectades per tal de comentar-ho. Aquests convenis també venen 
explicats a la taula resum de convenis que us comentem. 
 
 
SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL 
 
El Reial Decret 742/2016, publicat al BOE del 31 de desembre, fixa la quantia del salari mínim 
interprofessional per a l’any 2017, en 23,59 €/dia o 707,70 €/mes que suposa un increment del 8% 
respecte de les vigents durant l’any anterior, i 9.907,80 € en còmput anual. 
 
Aquest increment del 8%, donat el seu caràcter excepcional, no es tindrà en compte en aquells 
convenis que el tinguin com a referència per a l’increment del 2017, a no ser que es pacti el contrari. 
No obstant els sous que estiguin per sota del SMI s’hauran d’actualitzar amb el nou import 
 
Tampoc es tindrà en compte en contractes i pactes de naturalesa privada vigents a aquesta data a no 
ser que s’acordi entre les parts. 
 
El SMI de les treballadores de la llar que treballen per  hores, en règim extern, serà de 5,54 € per hora 
efectivament treballada. 
 
 
AMPLIACIÓ DE LA DURADA DEL PERMÍS DE PATERNITAT 
 
La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de 
l’1 de gener de 2017, tal i com estableix la Disposició Final onzena de la Llei 48/2015 de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.  
 
Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes 
ininterrompudes, en els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o 
acolliment, que tinguin lloc a partir  del 01-01-2017 (segons interpretació de l’INSS). 
 
En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís 
de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon. 
 
 



ACTUALITZACIÓ DEL TOPALL MÀXIM I MÍNIM DE LES BASES DE COTITZACIÓ 
 

De moment no hi ha res publicat (ni pressupostos, ni ordre de cotització), però es preveu un 
increment de la base mínima de cotització del 8%, quedant pel Règim General una base 
mínima de 825,60€ un increment de la base màxima del 3% (3751,20€). 
 

Pel Règim Especial de Treballadors Autònoms es preveu una base mínima de 893,10€. El 
topall de majors de 48 anys 1964,70€ i la base mínima d’autònoms societaris 1.152,90€. La 
base màxima queda a 3751,20€ 
 
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS 
 

S’ha publicat el R.D. 746/2016, de 30 de desembre, sobre revalorització de les prestacions 
socials. Destaquem: 
 

Increment de les pensions: 
 Les pensions de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat s’incrementaran  en 

un 0,25%. 
 No s’incrementaran quan el pensionista percebi pensions públiques per sobre el límit 

mensual de 2.573,70 euros/mes o del límit anual de 36.031,80 euros. 

 

Complement per mínims del sistema de la Seguretat Social pel 2017: 
Límit d’ingressos anuals per a tenir dret al complement per mínims: 

 Sense cònjuge a càrrec: 7.116,18 €/any. 

 Amb cònjuge a càrrec: 8.301,10 €/any. 

Recordem que els pensionistes que al llarg de l’exercici percebin rendes acumulades superiors 

al límit a què es refereix l’apartat anterior, estan obligats a comunicar-ho a les entitats gestores 

en el termini d’un mes des que aquest fet es produeix-hi. 

 

Quanties mínimes anuals de les pensions més habituals: 
 

 Jubilació i invalidesa total de  majors de 65 anys, i invàlides absoluta: 

o Amb cònjuge a càrrec: 11.016,60€ anuals - 786,90€ mensuals 

o Amb cònjuge no a càrrec: 8.471,40€.anuals - 605,10€ mensuals 

o Sense cònjuge: 8.927,80€.- 637,70€ mensuals 

 Viudetat: 

o Amb càrregues familiars: 10.326,40€ anuals – 737,60€ mensuals 

o Amb 65 anys o discapacitat igual o superior al 65%: 8.927,80€ anuals – 
637,70€ mensuals 

o Entre 60 i 64 anys: 8.351,00€ anuals – 596,50€ mensuals 

o Menor de 60 anys: 6.760,60€ - 482,90€ mensuals 

 Orfandat 

o Per beneficiari: 2.727,20€ anuals  – 194,80€ mensuals 

o Per beneficiari menor de 18 anys discap. +65%: 5.367,60€ anuals – 
383,40€ mensuals 

 
Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació aclariment o comentari relacionat 
amb el contingut d’aquesta circular. 
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