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    NOVETATS LABORALS PER L´ANY 2014                  
 

CANVIS  EN ELS CONTRACTES DE TREBALL A TEMPS PARCIA L 
 

• Desapareix la possibilitat de que els contractes a temps parcial pugin realitzar hores extraordinàries 
• Es modifica el regim de les hores complementaries, es redueix el temps de preavís i s´ incrementa el 

nombre d’hores a realitzar. 
• Es distingiran entre hores complementaries pactades i per tant obligatòries  i les  hores 

complementaries voluntàries. 
• No es podran fer hores complementaries pactades en contractes de menys de 10 hores setmanals. 
• S’estableix l’obligació del registre de la jornada dels treballadors a temps parcial. 
• S’estableix l’obligació de registrar dia a dia la jornada de treball, ordinària o complementaria, per 

permetre un millor control per part de la inspecció de treball 
• Els contractes temporals a temps parcial s’equiparan en cotització als contractes temporals a 

jornada completa ambdós cotitzaran pel 6,70% 
 
AMPLIACIÓ DEL TEMPS DE  REDUCCIÓ DE JORNADA  PER CU RA DE FILLS MENORS   
 

• Es passa de 8 anys a 12 anys el temps per cura de menors,  per facilitar la conciliació de la vida 
familiar . 

 
PERIODE DE PROVA 

• Es limita la durada del període de prova en els contractes temporals a un màxim d’un mes per a 
contractes de treball amb durada no superior a 6 mesos, excepte si el conveni col· lectiu diu una altre 
cosa. 

 
INCREMENTS BASES COTITZACIÓ  
 

• A partir del 2014 tributaran per la base de cotització tots els conceptes de la nòmina, excepte 1.- Les 
despeses per locomoció per desplaçament durant el temps del treball, la manutenció i l’allotjament  
per motiu d’aquest desplaçament. 2.- Les indemnitzacions per acomiadament 3.- Les despeses per 
estudis. La novetat és que ara si cotitzaran les despeses de transport per anar i tornar de la feina 

 
• Els empresaris tindran que comunicar a la Tresoreria Gral de la Seg. Social l’import de tots els 

conceptes retributius abonats a els treballadors amb independència de la seva inclusió o no a la base 
de cotització. 

BASES COTITZACIÓ AUTÒNOMS  

QUOTES I BASES DEL 2014 

                    QUOTA A PAGAR  BASE COTITZACIÓ 
 
Mínima General amb IT..     261,83  €/MES   875,70 
Mínima Gral. + 48 anys,..      282,37 €/MES  944,40 
Màxima General,............    1075,49 €/MES  3.597 
Màxima +47 anys,.......     576,04 €/MES.  1.926,60 
 
AUTONOMS AMB  MÉS DE 10 TREBALLADORS  
 

• S’estableix l’obligació de cotitzar com a autònoms com a minim per la base mínima del Grup 1 del 
regim general ( Per el 2014 és de 1051,50 € /mensual) per a tots els treballadors autònoms amb 10 a 
més treballadors al seu càrrec i per els directius-consellers i treballadors amb el control efectiu de l´ 
empresa.                                     


