►Real Decret 1106/2014, pel que es fixa el
salari mínim interprofessional pel 2015.

Girona 12 de gener de 2015

El mateix queda fixat en 648,60€ mensuals, ó
21,62€ diaris

►LLEI 34/2014, de mesures en matèria de
liquidació de quotes de la Seguretat Social,
BOE-27-12-14

►LLEI 36/2014, de Pressupostos Generals
del Estat per l’ any 2015- Novetats Laborals
i Socials-

Vigència: a partir del 01.01.2015.
Es posa en marxa el NOU sistema de
liquidació Directa ( Cret@ ).
Aquest sistema serà notificat per part de la
TGSS de forma gradual a les empreses.
Serà finalment d’ aplicació obligatòria en el
transcurs del primer semestre d’ any.
La incorporació al nou Sistema tindrà efectes
el dia “1” següent a la notificació, i la empresa
disposarà d’ un màxim de 3 mesos per a
adaptar-se.
Un dels principals canvis d’ aquest nou
Sistema és que la TGSS serà qui remeti la
carta de pagament (butlletí TC-1- i relació
nominal TC-2), a les empreses amb les dades
que disposi en cada moment.
En aquest sentit serà doncs molt important
que les dades siguin facilitades a la TGSS per
part de tots els implicats,
- Mútues d’ accidents en les situacions de
baixes i altes mèdiques,
- els diferents serveis mèdics (CAPs també
amb les altes i baixes mèdiques emeses).
- SEPEs (serveis públic d' ocupació que
abona les prestacions de desocupació en
els EROs de suspensió),
- i finalment les retribucions-variacions que
les Empreses realitzen.
Aixi doncs caldrà que aquesta factura emesa
mensualment per la TGSS, sigui validada per
experts, per a que passi a ser la carta de
pagament definitiva.
Els tindrem informats de la incorporació en
el nou sistema Cret@.

►Bases de cotització- El tope màxim queda fixat en 3.606 euros
mensuals ó 120,20 € diaris- Base mínima SMI – 756,70€ mensuals ó
25,22 € diaris.
- Els tipus experimenten pujades:
► en el Sistema especial d’ agraris per
compte aliena ( 0,45% de més)
► en el Sistema Especial d’ empleats de
la Llar ( pujada als tipus del 0,90% respecte al
any passat)
►Pels treballadors Autònoms- les bases
queden regulades com sempre segons edat i
trams :
Màxima................ 3.606
Mínima.................. 884,40
Menors de 47 anys edat a 01.01.15, tria entre
el mínim i màxim detallat.
Consultar en el cas de la edat entre 47 i
superior i venir cotitzant per quanties superiors
a la mínima.
►Es posposa a 01.01.2016 la ampliació del
permís de paternitat de 13 a 28 dies, també la
regulació del autònom a temps parcial, així
com que la pensió de viduïtat passés a
quanticar-se en un 60%.
►Es deroga la obligatorietat de cobertura per
Accidents de Treball i Malalties Professionals
pels Autònoms.

►Reial

Decret
1107/2014,
sobre
revalorització i complement de pensions
per l’ any 2015.
►Percentatge de revalorització respecte 2014:
0,25%
►Pensió bruta màxima: 2.560,88 € mensuals,
35.852,32 € anuals.

►Complements a mínims: incompatibles amb
rendes superiors a 7.098,43 €/any.
►Import dels ingressos per tenir de la
consideració de cònjuge a càrrec: 8.280,40
€/any.
►Import pensions SOVI: 5.682,60 € anuals.
►Import pensions no contributives: 5.136,60 €
íntegres anuals. (Complement per lloguer de
vivenda: 525,00 €/any.

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l'any 2015
Titulars
Con
cònjuge a
càrrec

Classe de pensió

Euros/any

Sense
cònjuge:
Unitat
econòmica
unipersonal
Euros/any

Con cònjuge
no a càrrec
Euros/any

Jubilació
Titular con 65 anys

10.960,60

8.883,00

8.426,60

Titular menor de 65 anys
10.273,20
Titular con 65 anys procedent de gran
16.441,60
invalidesa
Incapacitat permanent

8.309,00

7.851,20

13.325,20

12.640,60

Gran invalidesa

16.441,60

13.325,20

12.640,60

Absoluta

10.960,60

8.883,00

8.426,60

Total: Titular amb 65 anys

10.960,60

8.883,00

8.426,60

Total: Titular entre 60 i 64 anys
Total: Derivada de malaltia comuna menor de
60 anys
Parcial del règim d’accidents de treball:

10.273,20

8.309,00

7.851,20

5.524,40

5.524,40

4.993,52

Titular amb 65 anys

10.960,60

8.883,00

8.426,60

Viduïtat
Titular amb càrregues familiars

10.273,20

Titular amb 65 anys o discapacitat ≥ 65%

8.883,00

Titular entre 60 i 64 anys

8.309,00

Titular amb menys de 60 anys

6.724,20

Classe de pensió

Euros/any

Orfenesa
Per beneficiari

2.713,20

Per beneficiari discapacitat, menor de 18 anys i amb discapacitat ≥ 65%
Amb orfenesa absoluta el mínim s’incrementarà en 6.724,20 euros/any repartits
entre els beneficiaris.

5.339,60

En favor de familiars
Por beneficiari

2.713,20

Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:
– Un sol beneficiari amb 65 anys

6.559,00

– Un sol beneficiari menor de 65 anys
Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en
l'import que resulti de prorratejar 4.011,00 euros / any entre el nombre de
beneficiaris.

6.178,20

► En el BOE del 30 de desembre de 2014 s'ha publicat el Reial decret-llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats
locals i unes altres de caràcter econòmic, que inclou una pròrroga de la “tarifa plana” en les
cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social , detallant que es
podran celebrar contractes amb els mateixos termes fins el 31.03.2015.

La present informació és merament orientativa, pel que s’aconsella obtenir el previ assessorament professional abans de
prendre qualsevol decisió basada en el seu contingut.

