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COTITZACIONS 
Nota de premsa 
 

 
Nota de premsa 

 Les cotitzacions socials a càrrec de les empreses ja són de les més 

elevades de la Unió Europea i l’OCDE, cosa que els resta competitivitat 

 

Foment espera que el Ministeri d’Ocupació reconsideri 

la cotització de les anomenades retribucions en espècie 

 
 Foment lamenta, alhora, que l’adopció d’aquesta mesura que implica la cotització 

obligatòria dels pagaments en espècie no ha estat ni comunicada ni negociada 

amb els agents socials 

 

 Aquesta mesura és fins i tot contrària al compromís expressat pel Govern en 

nombroses ocasions de reduir les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social  

 
 

Barcelona, 29 de gener de 2014 
 
Foment del Treball espera que el Ministeri d’Ocupació reconsideri la cotització obligatòria de les retribucions en 
espècie que ha inclòs en el Reial Decret 16/2003 de 20 de desembre. Foment considera que aquest tipus de 
mesura, juntament amb l’increment de les bases màximes de cotització en un 5%, perjudiquen la competitivitat de 
les empreses i la generació de llocs de treball i incideix, per tant, negativament en la incipient recuperació 
econòmica. De fet, els costos laborals del mercat de treball d’Espanya són ja un dels més elevats i, en concret, les 
cotitzacions socials a càrrec de les empreses són les més elevades de la Unió Europea i de l’OCDE. 
 
Foment lamenta, alhora, que l’adopció d’aquesta mesura que implica la cotització obligatòria dels pagaments en 
espècie no ha estat ni comunicada ni negociada amb els agents socials. A més, és fins i tot contrària al compromís 
expressat pel Govern en nombroses ocasions de reduir les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. Per 
aquest motiu, Foment exigeix la participació dels agents socials amb caràcter previ a l’adopció de mesures que, 
com aquestes, són perjudicials per a les empreses i el greu impacte econòmic i social de les quals no s’han valorat 
adequadament. 
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