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11.17 Circular Informativa 
 
 
 
 
 

REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS 
A LES EMPRESES QUE HAGIN DISMINUÏT ELS ACCIDENTS DE TREBALL 
 

El BOE número 71, de 24 de març, publica el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel que es regula 

l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les 

empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral. 

 

El Decret 404/2010 per a incentivar a totes les empreses a millorar la prevenció de riscos laborals, va 

posar en marxa el sistema de reducció de les cotitzacions. (veure circular CAPSS 14.10) 

 

Vista la utilitat del sistema d’incentius, aquest reial decret introdueix un seguit de millores orientades a 

aconseguir una gestió de l’incentiu més àgil, eficaç i eficient i a la vegada dotar d’una major seguretat 

jurídica a tot el procediment. 

 

Per a ser beneficiàries d’aquest sistema d’incentius, les empreses que cotitzin a la Seguretat Social 

per les contingències professionals i observin els principis de l’acció preventiva establerta en la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals han de complir els següents requisits: 

 

a) Haver cotitzat a la Seguretat Social en el període d’observació amb un volum de quotes 

superior  a  5000 euros, o de 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis. 

b) Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels 

índexs  sinistralitat general i sinistralitat extrema. 

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la 

data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

d) No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període 

d’observació per la comissió com a responsable directa d’infraccions greus o molt greus en 

matèria de prevenció de riscos laborals. Les infraccions greus només es tindran en compte 

quan hagin estat reiterades en el període d’observació. 

e) Complir les obligacions de prevenció que s’enumeren en els apartats 1 a 5 de l’annex I, 

acompanyant la declaració responsable continguda en dit annex. 

f) Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu. 

 

La quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada 

empresa corresponents al període d’observació. En cas que existeixi inversió per algunes de les 

accions complementàries de prevenció de riscos laborals recollides en els apartats 5 i 6 de l’annex I es 

reconeixerà un 5% addicional. 
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Els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema a tenir en compte per al  

càlcul de l’incentiu aplicable, així com el volum de cotització per contingències professionals a què s’ha 

d’arribar durant el període d’observació es fixaran anualment en la Llei de Pressupostos Generals de 

l’Estat. 

 

Es considerarà com a període d’observació el nombre d’exercicis naturals consecutius i 

immediatament al de la sol·licitud necessària per aconseguir el volum mínim de cotització. 

 

Presentació i tramitació de sol·licituds: les empreses podran presentar les seves sol·licituds des del 15 

d’abril al 31 de maig de cada any davant la mútua o entitat gestora que assumeixi la protecció de les 

seves contingències professionals. Examinades les peticions i verificada la concurrència dels requisits, 

la mútua o l’entitat gestora remetrà a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social fins al 15 

de juliol de cada any l’informe proposta no vinculant amb vista a la concessió o denegació de l’incentiu 

sol·licitat. Les resolucions dictades podran ser objecte de recurs d’alçada previ al recurs contenciós 

administratiu. 

 

El decret preveu la possibilitat que les mútues puguin percebre de les empreses part de l’incentiu 

concedit, previ acord de les parts.  

 

A les sol·licituds corresponents a l’any 2016, que hauran de presentar-se entre el 15 d’abril i el 31 de 

maig de 2017, els hi serà d’aplicació les disposicions del Reial Decret 4014/2010, de 31 de març. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 29 de març de 2017 

 
 


