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Reglament d’Aplicació n. 10
Percentatges aplicables sobre cotitzacions

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Financer, especialment els seus articles 3, 4, 12, 15 i 16.

Vist el Reglament d’Aplicació núm.5 reglamentant el principi d’equivalència.
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Article 1. Els percentatges a aplicar sobre les cotitzacions del Règim de Seguretat
Social es fixaran com segueix:

Article 2. Les cotitzacions degudes per l’assalariat que treballa de forma regular seran
les següents:

Part Obrera

Part Patronal

3%

6%

-

1%

- Classe A

2%

6%

- Classe B

4%

6%

- Classe C

6%

6%

Secció Malaltia:
- Sota secció règim general
- Sota secció règim complementari
Secció Vellesa:
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Article 3. La cotització mensual per la secció malaltia dels treballadors no assalariats
queda fixada dins les condicions següents:

a) sota secció règim general:
- per al treballador no assalariat no agricultor ell mateix: 13.473.-Ptes.
- per al treballador no assalariat agricultor ell mateix: 11.229.,Ptes
- per al cònjuge en el cas que participi realment en l’explotació: 8.982,-Ptes,
per als no agricultors i 7.486,-Ptes. per als agricultors.
- per al cònjuge en el cas que exerceixi ja sigui una altra activitat o una activitat idèntica en un local diferent: 13.473,-Ptes. per als no agricultors i 11.229,Ptes. per als agricultors.
- per als fills majors de 18 anys, solters, que viuen en la llar familiar i que participen efectivament en l’activitat dels pares: 8.982,-Ptes. per als no agricultors i 7.486,-Ptes. per als agricultors.
- per als fills majors de 18 anys, casats, i que participin efectivament en l’activitat dels pares: 13.473 Ptes. per als no agricultors i 11.229,-Ptes per als
agricultors.

b) sota secció règim complementari:
- per al treballador no assalariat no agricultor ell mateix: 1.497,-Ptes.
- per al treballador no assalariat agricultor ell mateix: 1.248,-Ptes.
- per al cònjuge en el cas que participi en l’explotació de l’empresa: 998,Ptes. per als no agricultors i 832,-Ptes. per als agricultors.
- per al cònjuge en el cas que exerceixi ja sigui una altra activitat o una activitat idèntica en un local diferent: 1.497,-Ptes. per als no agricultors i 1.248,Ptes per als agricultors.
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- per als fills majors de 18 anys, casats, i que participen efectivament en l’activitat
dels pares: 1.497,-Ptes per als no agricultors i 1. 248,-Ptes. per als agricultors.
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- per als fills majors de 18 anys, solters, que viuen en la llar familiar i que participen efectivament en l’activitat dels pares: 998,-Ptes. per als no agricultors
i 832,-Ptes. per als agricultors.
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Article 4. Per totes les categories enunciades en l’article precedent el valor del punt de
cotització per la secció vellesa es fixarà a 1.440,-Ptes., i el valor del punt de jubilació a
225,-Ptes.
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Article 5. Les tarifes que es determinen en el present Reglament seran revisades a la fi
de cada any, en funció de dos elements:

1ª- Les tarifes de les cotitzacions malaltia per als treballadors assalariats s’ajustaran
sempre en primer lloc de conformitat amb els resultats del funcionament de la Secció
en el curs de l’any precedent. La nova tarifa s’establirà de tal forma que, aplicant-la al
salari mitjà determinat en les condicions previstes en el Reglament d’Aplicació núm.5,
el seu producte sigui igual al cost mitjà de la secció Malaltia per a tots els cotitzants de
les distintes categories.

2º- L’import de la cotització Malaltia que haurà de satisfer el treballador no assalariat es
fixarà de conformitat amb el producte expressat en el paràgraf anterior.

3ª- El valor del punt de cotització i del punt de jubilació es fixarà finalment segons el
principi d’equivalència.

4ª- A proposta del Director, el Consell d’Administració de la Caixa aprovarà les noves
tarifes que regiran per a l’any en curs i decidirà particularment si l’eventual augment de
la cotització del treballador assalariat ha de carregar-se sobre la part obrera o sobre la
part patronal.
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