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COTITZACIÓ DELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I APRENENTATGE I 
DEL PERSONAL INVESTIGADOR 

L’apartat 11 de l’article 113 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2013, estableix que les quotes per contingències comunes a càrrec de 
l’empresari i a càrrec del treballador, per contingències professionals, per atur, al Fons de 
Garantia Salarial i per Formació Professional, dels contractes per a la formació i aprenentatge 
s’incrementaran des de l’1 de gener de 2013 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre 
de 2012 en el 0,6%. 

Pel que fa a la cotització del personal investigador en formació, l’apartat 12 del mateix article 
113, estableix que durant els dos primers anys (situació de becari), s’aplicaran les mateixes 
regles que per als contractes de formació i aprenentatge, pel que fa a la cotització per 
contingències comunes i professionals. Tanmateix, el sistema de cotització no afectarà a la 
determinació de la quantia de les prestacions econòmiques a les quals es tingui dret, respecte de 
la qual se seguirà aplicant l’import de la base mínima corresponent al Grup 1 de cotització del 
Règim General. 

Per últim, la disposició addicional setanta-novena de la Llei 17/2012, recull que el Govern 
establirà bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social a favor del personal 
investigador, que amb caràcter exclusiu, es dediqui a activitats d’investigació i desenvolupament 
i innovació tecnològica que estableix l’article 35 del text refós de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març. Aquesta bonificació serà 
equivalent al 40% de les cotitzacions per contingències comunes a càrrec de l’empresari i 
afectarà tant als contractes de caràcter indefinit com als contractes temporals en els termes que 
reglamentàriament s’estableixin.  

 
 

Barcelona, 4 de gener de 2013 

 

 


