NOVETATS
SEGURETAT SOCIAL 2019
Salari mínim, bases de cotització i pensions mínimes
Aprovat pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre

Salari mínim interprofessional (SMI)

Any 2019 (euros)
anual
12.600 €

Jornada completa
Eventuals, temporers/es i empleats/ades de la llar (< 120 dies/any)
Empleats/ades de la llar que treballin per hores

mensual
900 €

IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)

diari
30 €
42,62 €/dia
7,04 €/hora

Any 2019 (euros)
anual
6.454,08 €

IPREM (*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018)

Bases de cotització del sistema de Seguretat Social

mensual
537,84 €

diari
17,93 €

Any 2019 (euros)

Règim general (RG)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grups del 4 a l’11

Base mínima
1.466,40 €
1.215,90 €
1.050,00 €
1.050,00 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €

Règim especial de treballadors/es autònoms (RETA)
Treballadors/es autònoms
Treballadors/es autònoms societaris i autònoms/es amb més 10 empleats/ades

Base mínima
944,90 €
1.214,10 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €

Pensions de la Seguretat Social (contributives)

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec

Unitat econòmica unipersonal

Sense cònjuge a càrrec

835,80 €
783,60 €
1.253,70 €

677,40 €
633,70 €
1.016,10 €

642,90 €
599 €
966,40 €

1.253,70 €
835,80 €
783,60 €
421,40 €

1.016,10 €
677,40 €
633,70 €
421,40 €

964,40 €
642,90 €
599 €
417 €

JUBILACIÓ
Edat > = 65 anys
Edat < 65 anys
Edat > = 65 anys(en proc. de gran invalidesa)
INCAPACITAT PERMANENT
Gran invalidesa
Absoluta > = 65 anys
Total de 60 a 64 anys
Total derivada malaltia comuna < 60 anys
VIDUÏTAT
Amb càrregues familiars
Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 65%
Edat > = 60 i <= 64 anys
Edat < 60 anys
ORFENESA
Una persona beneficiària
Absoluta*
Per beneficiari/ària minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...
FAVOR FAMILIARS
Una persona beneficiària
Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista:
Una persona beneficiària > = 65 anys
Una persona beneficiària < 65 anys
PENSIONS DEL SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat
Prestació SOVI concurrents
PENSIÓ MÀXIMA

783,60 €
677,40 €
633,70 €
513,10 €
207,00 €
(s’incrementa en 7.183,40 €/any a repartir entre el nombre de beneficiaris/àries)
407,30 €
207,00 €
500,20 €
471,50 €
433,70 €
421,00 €
2.659,41 €

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives
Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec
Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

Pensions de la Seguretat Social (no contributives)

7.569 ,00 (€/any)
8.829,00 (€/any)

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)

Invalidesa i jubilació
Complement invalidesa 75% de discapacitat
Complement habitatge lloguer

Una persona beneficiària
392,00 €
196,00 €
525 (€/any)

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva
Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal

Pensions classes passives
Jubilació o retir
Viduïtat
Pensió o pensions a favor de familiars, en què n són el nombre de beneficiaris/àries
Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims -Pensió classes passives
Beneficiari/ària

5.488 €/any

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec
835,80 €

Unitat econòmica unipersonal
677,40 €
677,40 €
660,3/n
7.569,00 (€/any)

Sense cònjuge a càrrec
642,90 €

NOVETATS
SEGURETAT SOCIAL 2019
Prestacions per atur, familiars i assistencials
Aprovat pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre

IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)*
IPREM

Any 2019 (euros)
anual
6.454,08 €

mensual
537,84 €

diari
17,93 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestació contributiva per atur*
Quanties mínimes
Beneficiari/ària sense fills/es (80 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb fills/es (107 % IPREM +1/6)
Quanties màximes
Beneficiari/ària sense fills/es (175 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 1 fill/a (200 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 2 o més fills/es (225 % IPREM) +1/6)

Any 2019 (euros)
mensual
501,98 €
671,40 €
1.098,09 €
1.254,96 €
1.411,83 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestació assistencial per atur (subsidi)*
Quantia general (80 % IPREM)

Any 2019 (euros)
mensual
430,27 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestacions familiars (contributives))
Períodes reconeguts per tenir cura de fills o filles amb interrupció de la carrera de cotització (art. 236 de la LGSS)
Excedència per tenir cura de fills o filles (art. 237.1 de la LGSS)
Excedència per tenir cura de familiars (art. 237.2 de la LGSS)
Reducció de jornada per tenir cura de fills o filles (art. 237.3 de la LGSS)
Naixement i maternitat no gaudida (art. 235 de la LGSS)

Prestacions familiars (no contributives)

Períodes de temps reconeguts com a cotitzats
Fins a 270 dies (9 mesos)
Fins a 3 anys per a cada fill o filla
Fins a 1 any per a cada familiar
2 primers anys reconeguts com a cotitzats al 100 % de la jornada
112 dies

Any 2019
Quanties màximes (euros)

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER FILL, FILLA O MENOR, A CÀRREC
Import mensual
Import anual
Menor de 18 anys no discapacitat
291,00 €
Menor de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 33 %
1.000,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 %
392,00 €
4.704,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 75 %
588,00 €
7.056,00 €
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla sense discapacitat a càrrec
S’estableix en 12.313 euros/any, que s’incrementen en un 15 % per cada fill o filla o menor acollit a partir del segon, aquest inclòs. Si la persona beneficiària forma part d’una família
nombrosa, el límit d’ingressos ascendeix a 18.532 euros/any, que s’incrementen en 3.002 euros/any per cada fill o filla a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla amb discapacitat a càrrec
No s’exigeix límit d’ingressos.
PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ EN FAMÍLIES
Pagament únic
NOMBROSES, MONOPARENTALS O MARE AMB DISCAPACITAT
Prestació de pagament únic.
1.000,00 €
Límit d’ingressos per accedir a prestacions de pagament únic per naixement o adopció
Límit mínim d’ingressos per a famílies no nombroses: Lm = 12.313,00 € + 1.846,95 € (n-1) //
Límit mínim ingressos famílies nombroses: Lm = 18.532,00 € + 3.002,00 € (n-3) per a n I >=3 // [“n” és el nombre de fills i filles a càrrec]
PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES
Nombre de fills/es nascuts
Nombre de vegades l’import mensual de l’SMI
Pagament únic
2
4
3.600,00 €
3
8
7.200,00 €
4 i més
12
10.800,00 €
Límit d’ingressos per accedir a la prestació de pagament únic per part o adopció
No s’exigeix límit d’ingressos.

Altres prestacions no contributives
PRESTACIONS LISMI
Subsidi de garantia d’ingressos mínims (SGIM)
Subsidi d’ajuda de tercera persona (SATP)
Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (SMGT)
PENSIÓ ASSISTENCIAL (RD 2620/1981)
Malaltia o ancianitat

Any 2019
Quanties màximes (euros)
Import mensual
149,86 €
58,45 €
67,4 €

Import anual
2.098,04 €
818,30 €
808,80 €

149,86 €

2.098,04 €

