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L L E I  P R E S S U P O S T O S  G E N E R A L S  
D E  L ’ E S T A T  2 0 2 1 :   

N o v e t a t s  s ò c i o - l a b o r a l s  

 

 

Amb vigència des del 1-1-2021 es publica la Llei 11/2020, de 30 de desembre, Llei de 

Pressupostos Generals de l'Estat. Les principals novetats sòcio-laborals incloses en la 

mateixa són les següents: 

 

Pensions 

 Es suspèn l'aplicació del sistema de revalorització de les pensions de la 

Seguretat Social (LGSS art.58) i de classes passives (RDLeg 670/1987) durant 

l'exercici 2021 (LPG/21 disp.adic.48a). Per a aquest exercici s'estableix una 

revaloració mitjana de les pensions del 0,9% (LPG/21 art.35) que no podran 

superar el límit màxim de 2.707,49 euros mensuals o 37.904,86 euros anuals 

(LPG/21 art.38 i 43). El límit d'ingressos per a percebre els complements per 

mínims es fixa en 7.707 euros/any (8.990,00 euros/any si existeix cònjuge a 

càrrec) (LPG/21 art.43). 

 

 La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa 

s'incrementa en el 1,8% quedant establerta en 5.639,20 euros/any. El 

complement per habitatge es fixa en 525 euros/any, per al pensionista que 

acrediti fefaentment mancar d'habitatge en propietat i tenir, com a residència 

habitual, un habitatge llogat (LPG/21 art.44). 

 

 Les pensions del SOVI queden establertes en 6.183,80 euros/any (LPG/21 

art.45). 

 

 Per al manteniment del poder adquisitiu de les pensions i altres prestacions 

públiques, es preveu que els qui hagin percebut pensions amb anterioritat al 1-1-

2021 que hagin estat revaloritzades en aquest exercici, rebin, abans del 1-4-2022 
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i en un únic pagament, una quantitat que compensi els increments de l'IPC 

durant l'any 2021, si aquest fos superior al 0,9% (LPG/21 disp.adic.46a). 

 

 Es preveu que sigui l'entitat gestora la que, quan es causi una nova pensió 

incompatible amb la qual vingués percebent el beneficiari, continuï amb 

l'abonament de la de major quantia. No obstant això l'interessat podrà revocar 

aquest acord i optar per la pensió suspesa (LGSS art.163 redacc. LPG/21 disp. 

final 38a). 

 

 Es fixen les quanties de les prestacions familiars. També s'estableix la quantia 

de l'assignació econòmica i el límit d'ingressos anuals per als beneficiaris que, 

de conformitat amb les disposicions transitòries de l'ingrés mínim vital, 

mantinguin o recuperin el dret a l'assignació econòmica per cada fill menor de 

18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33% 

(LPG/21 disp.adic.41a). 

 

 Es fixen les quanties dels subsidis econòmics de garantia d'ingressos mínims i 

de mobilitat i compensació per despeses de transport. Es preveu que a proposta 

del MIMSS pugui incoar els procediments de revisió, a l'efecte de practicar 

l'ajust econòmic i pressupostari de la despesa generada (LPG/21 disp.adic.42a). 

 

 S'ajorna una vegada més l'establiment un sistema de compensació per a 

reconèixer, en favor de les persones interessades, un període d'assimilació del 

temps de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria que 

compensi la interrupció de les carreres de cotització ocasionada per tals 

circumstàncies (L27/2011 disp.adic.28a ; redacció LPG/21 disp.adic.47a). 

 

Cotitzacions a la Seguretat Social (LPG/21 art.119) 

a) En el RGSS: 

 Es manté el topall màxim de la base de cotització en 4.070,10 euros mensuals. 

El topall mínim queda pendent de l'aprovació del SMI ja que la seva quantia és 

equivalent al SMI vigent a cada moment, incrementat en un sisè. 

 

 Es mantenen les bases màximes i mínimes de cotització així com els tipus de 

cotització fins ara vigents. 

 

 En el sistema especial d'empleats de la llar, es mantenen les bases de cotització 

així com les bonificacions i reduccions vigents en 2020. 

b) En el RETA: es mantenen les bases de cotització així com els tipus aplicables 

excepte els corresponents a contingències professionals (que passa del 1,1% al 1,30%) i 

a cessament d'activitat (que passa del 0,8% al 0,9%) d'acord amb el règim transitori 

previst en l'RDL 28/2018. Els treballadors que, en raó del seu treball per compte d'altri 
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desenvolupat simultàniament, cotitzin durant 2021, en règim de pluriactivitat, tenint en 

compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el 

RGSS, així com les efectuades en el RETA, per una quantia igual o superior a 

12.917,37 €, tenen dret a una devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions 

per contingències comunes ingressades superin l'esmentada quantia, amb el topall del 

50% de les quotes ingressades en el RETA, en raó de la seva cotització per les 

contingències comunes. 

c) Es preveu que les empreses i els treballadors per compte propi de qualsevol règim de 

la Seguretat Social que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat 

Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, poden sol·licitar, directament o a 

través de les seves autoritzats XARXA, la següent moratòria en el pagament de les 

quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta: 

 Empreses: les reportades entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021; 

 

 Treballadors autònoms: les reportades entre els mesos de gener a març de 2021. 

A aquest ajornament se li aplica un interès del 0,5%. La sol·licitud ha d'efectuar-se 

abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d'ingrés 

corresponent a les quotes reportades abans assenyalades. Aquest ajornament es 

concedeix mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que 

comprengui i s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals en un termini de 4 mesos 

per cada mensualitat sol·licitada, sense excedir de 12 mensualitats. El primer pagament 

es produirà a partir del mes següent al qual aquella s'hagi dictat. La sol·licitud determina 

que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat 

Social, respecte a les quotes afectades (LPG/21 disp.final 43a). 

 

Bonificacions i reduccions 

 Es prorroga amb vigència indefinida l'incentiu a la generació o prolongació del 

període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els 

sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats al turisme en els mesos de 

febrer, març i novembre de cada any (50% de les quotes empresarials i 

conceptes de recaptació conjunta) (LPG/21 disp.adic.122a). 

 

 Es manté, ara amb vigència indefinida, la bonificació del 50% de l'aportació 

empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en 

cas de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància 

natural, així com en els supòsits de malaltia professional (LPG/21 

disp.adic.123a). 

 

 Es manté la suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per 

contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (prima 

prevenció) per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2021.  
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Aquesta suspensió s'estendrà fins que es procedeixi a la reforma de la norma 

reguladora, que haurà de produir-se al llarg de l'any 2021 (LPG/21 

disp.adic.127a). 

 

 Durant 2021 per al Sistema Especial per a manipulat i empaquetat del 

tomàquet fresc amb destinació a l'exportació es preveu una reducció del 70% i 

una bonificació del 8,75% a l'aportació empresarial a la cotització per 

contingències comunes. Ambdues aniran disminuint progressivament en les 

successives LPGE fins a la seva supressió (RDL 28/2018 disp.adic.4a redacc 

LPG/21 disp.final 41a). 

 

 S'estableix una bonificació del 45% en les quotes empresarials per contingències 

comunes per als penats que realitzin activitats laborals en institucions 

penitenciàries, tret que siguin més beneficioses les establertes per a les relacions 

laborals de caràcter especial (LGSS disp.adic.23a redacc LPG/21 disp.final 38a). 

 

Autònoms 

A més de les novetats incloses en matèria de cotització en el RETA, s'introdueixen les 

següents mesures: 

 S'ajorna de nou l'aplicació de les previsions de l'Estatut del Treball Autònom, 

respecte dels treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a 

temps parcial (LPG/21 disp.adic.126a). 

 

 S'aplica al RETA el règim general d'incompatibilitat de pensions (LGSS art.318 

redacc LPG/21 disp.final 38a). 

 

 Es preveu que s'iniciïn els treballs i les consultes necessàries per a emprendre 

reformes normatives que suprimeixin la situació discriminatòria en la qual es 

troben els treballadors autònoms i els agraris, inclosos els per compte d'altri, 

respecte de la regulació de la integració de llacunes de cotització a efectes 

pensió de jubilació que sí que s'aplica en el RGSS. Es preveu que s'implantin 

mecanismes similars o equivalents mecanismes als del RGSS (LPG/21 disp.final 

44a). 

 

Interès legal dels diners i IPREM 

L'interès legal dels diners es manté, per a l'any 2021, en el 3% i l'interès de demora 

en el 3,75% (LPG/21 disp.adic.49a). 
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També s'estableixen les quanties de l’IPREM per a l'any 2021 (LPG/21 

disp.adic.121a): 

• diari: 18,83 euros; 

• mensual: 564,90 euros; 

• anual: 7.908,60 euros o 6.778,80 euros si expressament s'exclouen les pagues extres. 

 

FOGASA (ET art.33 redacc. LPG/21 disp.final 36a) 

S'amplia l'àmbit de protecció del FOGASA per a incloure les indemnitzacions previstes 

en cas d'extinció del contracte a instàncies del treballador a conseqüència d'un trasllat 

per causes ETOP o d'una modificació substancial de condicions de treball. En aquest 

últim cas, l'import màxim que abonarà el FOGASA es limita a 9 mesos. 

També s'afegeix que l'import de la indemnització, únicament als efectes d'abonament 

pel FOGASA, s'ha de calcular sobre la base de 30 dies de salari per any de servei tant 

per a l'extinció del contracte a instàncies del treballador (ET art.50) com en els supòsits 

d'acomiadament declarat improcedent (ET art.56). 

Nou contracte per a la formació dual universitari (ET art.11 redacc LPG/21 disp.final 

36a) 

S'inclou dins dels contractes formatius el nou contracte per a la formació dual 

universitari que es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa 

subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores. El seu objecte és la 

qualificació professional dels estudiants universitaris a través d'un règim d'alternança 

d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc 

de la seva formació universitària. 

El sistema d'impartició, les característiques de la formació i el seu reconeixement, en 

un règim d'alternança amb el treball efectiu han de ser objecte de desenvolupament 

reglamentari. També es preveu el desenvolupament reglamentari dels aspectes 

relacionats amb el finançament de l'activitat formativa i amb la retribució del treballador 

contractat, que en cap cas pot ser inferior al salari mínim interprofessional. L'acció 

protectora d'aquests treballadors ha de comprendre totes les contingències protegibles i 

prestacions, inclòs la desocupació. També li correspondrà la protecció del FOGASA. 

 

Fons de pensions 

S'encomana al Govern la presentació, en el termini de 12 mesos, d'un projecte de llei en 

el qual s'atribueixi a l'Administració General de l'Estat capacitat legal per a la promoció 

de fons de pensions públics d'ocupació. A aquests fons podran adscriure's els plans de 

pensions del sistema d'ús d'aportació definida per a la jubilació que així ho estableixin 

en les seves especificacions; i, per defecte, els plans de pensions de la modalitat 

d'ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret.  
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Podrà preveure's la integració de plans de pensions associats de treballadors autònoms 

(LPG/21 disp.adic.40a). 

Així mateix, es redueix de 8.000 a 2.000 euros el total de les aportacions i 

contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions. 

No obstant això, el límit conjunt de reducció (aportacions del partícip i de l'empresa) 

s'amplia de 8.000 a 10.000 euros (LPG/21 disp.final 12a). 

 

Altres modificacions 

 Amb efectes de 1-1-2021 i vigència indefinida, s'incrementa en dos punts el 

tipus d'IRPF aplicable a les rendes del treball superiors a 300.000 euros 

(LPG/21 art.58). 

 

 S'actualitzen les quanties del nivell mínim de protecció garantit per la AGE per a 

cada persona beneficiària del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 

Dependència (LPG/21 disp.adic.129a). 

 

 Es regulen plans específics d'ocupació per a Andalusia (disp.adic.118a), 

Extremadura (disp.adic.119a) i Canàries (disp.adic.120a). 

 

 S'estableix l'obligació de les mutualitats de previsió social de posar a la 

disposició de la TGSS una relació dels professionals col·legiats integrats en 

aquestes. Aquesta obligació estarà vigent des del 1-3-2021 (LGSS disp.adic.23a 

redacc LPG/21 disp.final 38a). El seu incompliment queda tipificat com una 

infracció greu en la LLISOS (LLISOS art.32 bis redacc LPG/21 disp.final 8a). 


