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08.13 Circular Informativa 
 
MODIFICACIÓ DE LES TARIFES PER A LA COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE 
TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS PER A L’ACTIVITAT SANITÀRIA 
 
La disposició final dissetena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2013, modifica les tarifes vigents per a la cotització per accidents de treball i 
malalties professionals (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la 
redacció donada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre). 
 
A partir de l’1 de gener de 2013 regiran les noves tarifes en funció de la corresponent activitat 
econòmica. 
 
Fent un estudi comparatiu en relació a les activitats sanitàries  i de serveis socials (amb i sense 
allotjament), l’única variació existent és la que afecta a les activitats sanitàries.  
 
Fins ara totes les activitats sanitàries estaven englobades sota un mateix epígraf (Codi CNAE 86 
“Activitats sanitàries”) i els tipus de cotització eren els següents : 
 
   IT        IMS       TOTAL 
 
                  0’80     0’70         1’50 
 
A partir de l’1 de gener de 2013 mantindran els mateixos tipus de cotització les activitats 
sanitàries englobades en el Codi CNAE 86  que són les activitats hospitalàries, activitats 
mèdiques i odontològiques, activitats de medicina general i activitats de medicina especialitzada; 
però quedaran exceptuades les activitats del Codi 869 sota el títol de “Altres activitats 
sanitàries” que tindran els següents tipus de cotització : 
 
                            IT           IMS        TOTAL 
 

                          0’95         0’80         1’75 
 
Altres tipus aplicables a ocupacions i situacions que es donen en totes les activitats (personal 
administratiu, personal de neteja, personal de seguretat,...) mantenen els mateixos tipus de 
cotització. 
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Queda pendent el desenvolupament reglamentari per part de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social per determinar el tipus de cotització aplicable.  
 
Ara bé la pròpia  disposició dissetena en el seu apartat 2 estableix les regles d’aplicació i disposa 
que quan en una empresa concorren junt amb l’activitat principal, altra o altres que hagin de ser 
considerades auxiliars respecte d’aquella el tipus de cotització serà l’establert per a l’activitat 
principal. Sense perjudici de que quan l’ocupació del treballador correspongui a alguna de les 
que hem enumerat anteriorment (personal d’oficina, neteja o seguretat) el tipus de cotització 
aplicable serà el previst per a aquestes ocupacions que com hem comentat no han sofert cap 
tipus de modificació. 
 
 
 
Barcelona, 2 de gener de 2013 
 


