
 

                               NOVETATS LABORALS 2021 
 
 
1.- SMI 2021 
 
Es manté el SMI establert l'any 2020, sent el mateix de 950 euros en 14 mensualitats. 
 

2.- Permís de paternitat de 16 setmanes 
 
A partir d'l'1 de gener de 2021, el pare compta amb un període de suspensió de 16 setmanes, de les quals les 6 
primeres tenen caràcter continu, és a dir, haurà de gaudir-les de manera ininterrompuda des del dia de naixement. Les 
10 setmanes restants el pare les podrà gaudir de manera continuada o interrompuda, en règim de jornada completa o 
parcial, durant el primer any de vida del fill / a. 
 
 

3.- Permís per adopció o acolliment 
 
A partir d'l'1 de gener de 2021, en cas d'adopció, els pares que adoptin comptaran amb 16 setmanes de permís: 
  

 6 setmanes obligatòries, ininterrompudes i a jornada completa, posteriors a el part (resolució judicial o decisió 
administrativa en el cas d'adopció). La mare biològica pot anticipar aquest període fins a 4 setmanes abans de la data 
previsible d'el part. 
 

 Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de manera acumulada o interrompuda, dins dels 12 
mesos següents a el part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció 
 
 

4.- Augment dels tipus de cotització per a autònoms 
 
La base màxima de cotització a RETA en 2021 serà de 4.070,10 euros mensuals i la mínima de 944,40 euros 
mensuals. 
 
Els tipus de cotització són els següents: 28,30% contingències comunes; 1,30% per contingències professionals; 0,9% 
per cessament d'activitat i 0,1% per formació professional, (30,60% en total). 
 
La quota mínima mensual sobre la base mínima de cotització en 2021 (944,40 € / mes) ha quedat fixada a: 288,98 € / 
mes. 
 
La quota màxima mensual sobre la base màxima de cotització en 2021 (4.070,10 € / mes) ha quedat fixada en:  
1.245,45 € / mes. 
 
Quota per a autònoms societaris i autònoms amb més de 10 treballadors per compte aliè en el anterior exercici 
2021: 
 

La quota mínima sobre la base mínima de cotització en 2021 (1.214,08 € / mes) ha quedat fixada a: 371,51 € / mes. 

 


