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TREBALLADORS DE LA LLAR. REBUTS DE SALARIS 2017 i PREVISIONS
Com Vostès saben l’any 2012 va entrar en vigor la integració del règim especial dels treballadors de
la Llar dins el règim general, mitjançant la creació d’un sistema especial. En aquest sistema, entre
altres novetats, s’establí que el cap de casa havia d’entregar al seu empleat un model de  REBUT
DE SALARIS específic on s’hi desglossaria el sou mensual i la corresponent cotització. (*) Aquest
2017, a l’haver‐se modificat el SMI (Sou Mínim Interprofessional), i a l’haver‐hi diferents trams de
cotització, cal fer de nou aquells rebuts de salaris en funció dels canvis dits.
(*) SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2017
RD 742/2016, de 30.12.2016 (B.O.E. núm. 316, de 31.12.16)
SMI €
Diari
23,59
Mensual

707,70

Anual sense pagues extres

‐

Anual amb pagues extres (mensual * 14)

9.907,80

El S.M.I. per hora efectiva del servei domèstic a hores resta fixat en 5,54€
En el S.M.I. es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, minorar‐ne la seva
quantia total.
En cap cas i per aplicació de la Llei General de la Seguretat Social –art. 19.2‐ , les bases mínimes de qualsevol dels règims que integre
el sistema de la Seguretat Social no podran ser inferiors a la quantia del SMI vigent en cada moment, incrementada en 1/6, except
disposició expressament en contra.
Degut a que la base de cotització a aquest sistema es va “destopant” any rere any, a que progressivament el tipus de cotització va augmentant cada
exercici, i per què és possible que pel 2017 no es mantingui una reducció del 20% en la cotització, en certs casos, l’import que en concepte de cotització
‐assegurances socials‐ ve assumint el cap de casa (i el treballador), pot ser sensiblement superior a l’abonat fins aquest exercici del 2016, o al previst.

Els recordem que l’àrea laboral i de SS de Cànovas està a la seva disposició per resoldre‐li tots els dubtes que
siguin, i preveure ja la futura situació i preparar‐los els corresponents rebuts de salaris d’aquells treballadors,
per aquest proper 2017. No tenir‐los implica contravenir la normativa laboral i de SS.
Poden contactar amb la Sandra Roura sroura@canovas.net o amb la Irene Frigolé ifrigole@canovas.net o al
telèfon 972 20 26 00.
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