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Base legal

Real decret-llei 13/2022 26 de juliol del 2022.  Noves bases de cotització i millora de les prestacions per treballadors de compte propi o 
autònoms.

El govern espanyol i la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, així com les organitzacions d´ autònomes ATA, UATAE y UPTA. van arribar a un acord

pel nou sistema de cotitzacions, després de mesos de negociacions. És una de les reformes més importants que s´han fet en aquest
règim.

Modifica dos reglaments generals: 

• Real decret 84/1996

• Real decret 2064/1995

Les cotitzacions es calcularan a partir de rendiments nets o obtinguts. 

Reforça el caràcter prioritari de la tramitació electrònica de les altes, baixes i variació de dades dels treballadors. 

Modifica càlcul de les prestacions de jubilació...

Entra en vigor el dia 1 de gener de 2023 i tindrà una implantació progressiva en el període de 3 anys. 
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MODIFICACIONS QUE AFECTEN A LA JUBILACIÓ

-L'any 2022 augmenta l'edat mínima legal per accedir a la jubilació i cobrar
el 100% de la prestació. No obstant, durant el 2022 els autònoms que
vulguin percebre la pensió de jubilació complerta ho podran fer si tenen els
65 anys i un període de cotització de 37 anys i sis mesos. En el cas que el
seu període cotitzat sigui inferior, el treballador per compte propi haurà d'
esperar fins als 66 anys i 2 mesos.

Per altra banda el període de còmput de les bases de cotització assolirà per
primera vegada en la història els 25 anys. És a dir, la Seguretat Social ha de
començar a calcular totes les pensions des del gener en funció del que hagi
cotitzat cada mes el treballador en els últims 25 anys de la seva vida
laboral.

També des de l'1 de gener 2022 va entrar en vigor una part de la reforma de
les pensions que inclou noves penalitzacions a la pre-jubilació. Per això, els
autònoms haurien de tenir en compte que es penalitzarà molt més que amb
l'anterior sistema la jubilació anticipada fins al mes 22 previ a l'edat legal.
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MODIFICACIONS PRINCIPALS QUE AFECTEN A LES COTITZACIONS

Igualment es modifica la base de cotització dels autònoms en funció de quina hagi estat
els seus ingressos reals, descomptades les despeses deduïbles. Serà partir del dia 1-1-
2023.

-Es podrà modificar la base de cotització fins a 6 cops en un any. La base de cotització ja
no serà lliure com fins ara. Les modificacions es podran fer el mes de març, maig, juliol,
setembre, novembre i gener de l´any següent

-Regularització de quotes en base als ingressos definitius: Un cop finalitzat l' any natural
l' Agència Tributària comunicarà a la Seguretat Social els rendiments nets declarats i la
Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà de forma automàtica a regularitzar les
bases i quotes en cas que siguin diferents a les previstes. En cas d' excés en les
cotitzacions la Tresoreria realitzarà la devolució i en cas contrari l' autònom disposarà d'
un mes per realitzar l' ingrés de les diferències.

-Com a gran novetat desapareix el topall de cotitzacions per a treballadors autònoms
majors de 47 anys, el nou sistema només tindrà en compte els ingressos per justificar la
base de cotització escollida.

-- Bases mínima i máxima i Tipus de Cotització de l' autònom per a l' any 2022

Base Mínima: 960,6 euros.

Base Màxima: 4.139,4 euros.

- Any 2023 base mínima 1000 euros
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Hi haurà 15 trams. Des dels que
cobren menys de 670 euros al mes,
quotes intermèdies i fins als que
ingressen més de 6.000 mensuals. Els
primers quatre trams són els que en
sortiran més beneficiats perquè
pagaran menys del que paguen amb el
sistema actual. Això són més del 40%
dels autònoms catalans.

Quants trams de 
cotització hi haurà?

Trams a partir 1 de gener 2023 

Fins 670€

670€ - 900€

900€ - 1,166,70€

1.166,70€ - 1.300€

1.300€ - 1.500€

1.500€ - 1.700€

1.700€ -1.850€

1.850€ - 2.030€

2.030€ - 2.330€

2.330€ - 2.760€

2.760€ - 3.190€

3.190€ - 3.620€

3.620€ - 4.050€

4.050€ - 6.000€

6.000€ o mès
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QUINES
SERÁN LES 
QUOTES 
PER 
L’EXERCICI 
2023 
segons els 
ingressos?

 Les mínimes:
Un total de 230 euros en la quota més baixa, són
els que ingressen menys de 670 euros. En el cas
dels que cobrin menys de 900, la quota passa a ser
de 260 euros. I la quota s'incrementa 15 euros
més pels propers dos trams, fins arribar als que
ingressen 1.300 euros.

 Les màximes:
Els que cobren més de 6.000 euros pagaran una
quota de 500. Aquesta serà de 420 si es cobra
entre 4.000 i 6.000 euros. I 390 si s'ingressa més
de 3.600 euros.

 Les intermèdies:
Hi ha diversos trams, des dels que cobren 1.500
euros, que pagaran 294 euros -pràcticament el
mateix que actualment-, fins als que cobrin uns
2.500, que hauran de pagar 330 euros.
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IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA

De manera progressiva en els propers tres anys, començant el 1 de gener
de 2023, les quotes canviaran anualment. S'acabarà pagant una quota
mínima de 200 euros i una màxima de 590 al 2025.

Els autònoms cotitzaran a la SS en 
funció dels seus ingressos reals, 
seleccionant un dels 15 trams de 
rendiment net corresponent a la seva 
quota mensual.
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-S’haurà de fer previsió mensual dels rendiments nets. Per fer-ho caldrà
saber quins són els ingressos bruts sobre els quals es podrà fer una
deducció aplicable d’un 7% o un 3% en cas de socis/administradors (amb
un mínim d’alta de 90 dies per gaudir d’aquest %).

-Si el rendiment és inferior al primer tram general s’haurà de regir per
tram mínim.

-Dins del tram escollit segons previsió de rendiments, l’autònom podrà
escollir base mínima o màxima però no menor als rendiments per evitar
generar diferències a favor de la Tresoreria.

Novetat AEAT segons disposició final RD 13/2022 de 26 de juliol modifica
article 96.2 Llei 35/2006, totes les persones físiques que en algun
moment haguessin estat d’alta d’autònoms estaran obligats a declarar.

Com es CALCULARAN ELS INGRESSOS O RENDIMENTS 
NETS PER SABER LA BASE DE COTITZACIÓ. I LA QUOTA?
.
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EXCEPCIONS A TENIR EN COMPTE:

Familiar col·laboradors, directius o socis la base mínima serà l’aplicable al 

grup 7 de cotització del règim general.

QUE FARÀ L´ADMINISTRACIÓ?

-Les bases comunicades seran revisades l’any següent, segons ingressos

reals declarats a la AEAT i procedirà a la seva comunicació a la Tresoreria.

-Si els rendiments han estat superiors dels comunicats, procediran a generar
diferències que s’hauran de pagar en un termini de 30 dies des de la seva
recepció.

-Si els rendiments han estat inferiors als comunicats, procediran a la
devolució de quotes amb un termini màxim de nou mesos.
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• Cotitzaran per Base mínima tram 1 = 950,68 euros

• No cotitzaran per CATA ni FP

NOVA TARIFA PLANA 01-01-2023

12 mesos següents 

12 primers mesos

quota de 80€.

ingressos declarats  
inferiors a SMI 
seguiran pagant 80€ 

Quota de 160€ si els 
ingressos son superiors a 
SMI
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PREGUNTES 
FREQÜENTS
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Si soc autònom societari com calculo els meus rendiments?

Per calcular els rendiments nets computables cal sumar tots els rendiments dineraris o en espècie que 

derivin de la societat (en la qual es tingui el 33% o més del capital social o un 25% en el cas de ser 

l'Administrador), els rendiments de treball derivats de l'activitat en aquesta empresa i els rendiments 

que es puguin obtenir de la pròpia activitat econòmica. A la suma anterior cal afegir-hi la quota 

d'autònoms i a aquesta quantitat restar-li el 3%.

Què he de fer per triar el tram de cotització?

En donar-se d' alta s' ha de fer una previsió dels rendiments nets computables per a aquest any natural 

d' acord amb els càlculs explicats. Un cop se sàpiga la quantitat, s' ha de comunicar la mateixa a la 

Tresoreria General de la Seguretat Social a través d' una aplicació mòbil: Import@ss.

Què passa si durant l'any natural m'adono que els meus rendiments són més alts o baixos dels 

que comuniqués al principi? Puc canviar la meva base de cotització?

Si durant l' any els rendiments varien, es pot canviar la base de cotització en funció d' aquests 

rendiments, i s´ha de demanar a través de l' aplicació mòbil Import@ss en els terminis següents:

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer, la base de cotització 

canviarà a partir de l'1 de març.

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril la base de cotització canviarà a partir de l'1 

de maig.

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny, la base de cotització canviarà a partir de l'1 

de juliol.

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, la base de cotització canviarà a partir de l'1 

de setembre.

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre, la base de cotització canviarà a partir 

de l'1 de novembre.

• Si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre, la base de cotització canviarà a 

partir de l'1 de gener de l'any següent.

Si estic en situació de jubilació activa i tinc que seguir cotitzant al RETA quina quota pagaré? 

Serà també en funció dels ingressos reals però només cotitzarem per incapacitat temporal i 

contingències professionals
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Quina quota d'autònoms he de pagar si em dono d'alta per primera vegada?

Durant els 12 primers mesos es pagarà una quota de 80€. En els 12 mesos següents es podrà pagar 

també una quota de 80€ sempre que els rendiments nets no superin el Salari Mínim Interprofessional 

(SMI).

SI porto 3 mesos gaudint de la tarifa plana de 60€, què passa amb aquesta tarifa quan el nou 

sistema d'autònoms entri en vigor?

Es podrà continuar gaudint de la tarifa de 60 € fins que s' esgoti el període màxim establert de 12 

mesos.

Tinc dret a alguna bonificació per cura de menor afectat per malaltia greu o càncer?

Sí, si s'és beneficiari de la prestació per a la cura de menors afectats per càncer o per qualsevol altra 

malaltia greu durant el temps que es rebin aquesta prestació es tindrà una bonificació del 75% de la quota 

d'autònoms.

Tinc alguna bonificació per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, 

acolliment i tutela en reincorporar-me al treball autònom?

Sí, es tindrà dret a una bonificació durant 24 mesos a comptar des de la reincorporació del 80% de la 

quota.

Si ja estava donat d'alta com a autònom, ¿tinc l'obligació de comunicar els meus rendiments per 

adaptar la meva base de cotització?

No és obligatori, per al cas que no es comuniqui res, durant l'any 2023 es continuarà cotitzant sobre la 

base que es tenia a 31 de desembre de 2022.

Si a 31 de desembre de 2022 vinc cotitzant per una base superior a la que em correspondria segons 

els meus rendiments, ¿podré mantenir aquesta base?

Sí, encara que els rendiments siguin baixos es pot mantenir la base de cotització per la qual es venia 



ALTRES MODIFICACIONS EN LES PRESTACIONS

• Naixement i cura de menor.

El subsidi serà equivalent al 100% de la base reguladora de la prestació. 
Aquesta serà la base de cotització per contingències comunes dels 6 mesos 
anteriors dividida per 180 o part proporcional si l´alta es de fa menys temps.
Tindrà la mateixa duració que la dels treballadors per compte al.liena

. Protecció per cessar en l´activitat
-Es obligatori cotitzar per aquesta contingència
-El cessament podrà ser definitiu o temporal
-La podran percebre també els socis de cooperatives de treball associat i els 
societaris
- Es percebrà prestació i al seu torn l´òrgan gestor cotitzarà per l´autònom i 
serà equivalent a la base reguladora d ela prestació que s´estigui percebent i 
en dos casos serà només del 50
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MARTA ROMAGUERA COLOM

Advocada Col·legiada a 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Girona des de 1997.

Cap de l’assessoria jurídica de 
RM Assessors

Agent de la propietat 
immobiliària 

Administradora de Finques

Títol de Gestor Administratiu

Tel. de contacte: 972426004

Adreça de correu electrònic: 
martaromaguera@rm-
assessors.cat

Direcció: Avinguda Gran Via 
Jaume I, núm. 14 baixos de 
17001 Girona

MOLTES GRÀCIES PER LA  
VOSTRA ATENCIÓ. 
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