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Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 
Recordeu, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se abans amb els nostres especialistes.

 

Bonus prevenció 2018 

Es pot sol·licitar fins el 31 de maig de 2018, a la Mútua amb la qual l’empresa tingui contractades
les contingències professionals. 
 
Què és el Bonus Prevenció 2018?: 
 
És un sistema d’incentius que consisteix en reduccions de les Cotitzacions per Contingències
Professionals (en endavant, “CPCP”) per a les empreses que es distingeixin per la seva
contribució eficaç i contrastable en la reducció de la sinistralitat laboral i, opcionalment, per la
realització d’actuacions efectives de prevenció dels accidents de treball i malalties professionals. 
 
Condicionant a tenir en compte: 
 
Hem d’advertir que l’efectivitat, o no, dels “Bonus” als quals es pugui tenir dret, està condicionada
al fet que la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (en endavant, “DGOSS”) compti,
en el moment de concedir-los, amb prou recursos per fer front a l’import dels pagaments derivats
de les sol·licituds sotmeses a la seva aprovació. 
 
Quantia: 
 
L’incentiu, en cas de tenir-hi dret, serà del 5% de les quotes per CPCP satisfetes durant els quatre
anys immediatament anteriors (el “Període d’Observació”). A més, l’empresa pot optar a un altre
5% addicional (això és, fins a un 10%), d’aquestes CPCP, si ha invertit en alguna de les accions
complementàries de Prevenció de Riscos Laborals (en endavant “PRL”). Aquest 5% addicional
quedarà limitat, si escau, al mateix import total que l’invertit per l’empresa en aquestes acciones
de PRL, durant el període d’observació. 
 
Dues modalitats: 
 
A) Modalitat general: Haver cotitzat per CPCP, durant el Període d’Observació, un volum total de
quotes >5.000€. 
 
B) Modalitat petita empresa: Haver assolit un volum de cotització per CPCP >250€ i <5.000€, dins
d’aquest Període d’Observació. 
 
Altres requisits per poder beneficiar-se: 
 

* No haver excedit determinats índexs de sinistralitat -establerts per sectors-. 
 

* Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 

* No haver estat sancionades per infraccions greus ni molt greus en matèria de PRL. 
 

* Acreditar el compliment dels requisits bàsics en matèria de PRL. 
 
 
 
 

 



 
Per optar al 5% addicional (fins el 10%): 
 
Les empreses hauran d’acreditar el desenvolupament o realització d’alguna de les següents
accions: 
 
Empreses del Grup A) anterior: 
 

* Incorporació de recursos preventius propis. 
 

* Haver sotmès a auditories externes el seu sistema preventiu. 
 

* Implantació de plans de mobilitat vial, per prevenir accidents “in itinere”. 
 

* Inversions en Equips de treball de Protecció Individual (en endavant “EPIS”) que millorin les
condicions de seguretat i salut. 

 
Empreses del Grup B) anterior: 
 

* Haver assumit l’empresari l’activitat preventiva. 
 

* Haver invertit en EPIS que millorin les condicions de seguretat i salut. 
 

* Acreditar haver obtingut formació real i efectiva en matèria de PRL per part de l’empresari o
dels treballadors designats. 

 
Presentació de sol·licituds: 
 
Les empreses poden presentar la seva sol·licitud davant la mútua que tingui assumida la
protecció de les seves contingències professionals fins el 31 de maig de 2018. 
 
Esgotat aquest termini, examinades les peticions i verificada la concurrència dels requisits
indicats, la mútua remetrà a la DGOSS, abans del 15 de juliol de 2018, un informe-proposta no
vinculant, en vista a la concessió o denegació de l’incentiu. 
 
Si aquest informe-proposta fos desfavorable, la mútua donarà audiència a l’empresa, atorgant-li
10 dies per al·legar en defensa dels seus drets. Aquestes al·legacions s’acompanyaran a
l’informe-proposta final a presentar a la DGOSS, juntament amb la valoració de la mútua sobre les
mateixes. 
 
Autorització i abonament: 
 
Un cop rebuts els informes-propostes (juntament amb les al·legacions de l’empresa en els casos
que sigui procedent), la DGOSS farà les comprovacions oportunes i, també, verificarà si compta
amb prou recursos per fer front a l’import de les sol·licituds a aprovar.  
 
En funció de tot això, la DGOSS dictarà l’oportuna resolució, de la qual donarà trasllat a la mútua
qui, al seu torn, la notificarà a l’empresa. 
 
En cas de resolució favorable, la mútua abonarà els incentius quan rebi els fons de la Tresoreria
General de la Seguretat Social. 
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