
 
         Juliol 2013 

 

Els comuniquem que fins a finals d’OCTUBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització 
del Règim Especial de Treballadors Autònoms  i la quota a pagar amb efectes a partir de              
l’1 de GENER DEL 2014.   
 
Cal prestar atenció a les novetats en el topalls existents pels majors de 50 anys de no poder 
incrementar a partir d’aquesta edat per damunt de la base màxima majors de 50 anys, si abans no 
s’ha cotitzat per bases superiors. Aquest topall es va abaixar fa dos anys a 48 anys, l’any passat als 
majors de 47 i enguany baixa fins als 46 anys. No obstant hi ha un període transitori pels que tinguin 
entre 46 i 47 anys però cal que ho demanessin fins el 30/6/2013, i als afectats ja els hem anat 
avisant. Això sembla que anirà baixant. 
  
Si està interessat en modificar  la citada base i quota (amb la finalitat d’incrementar o disminuïr la 
base de càlcul de les diferents prestacions de la Seguretat Social), els agrairíem que ens ho fessin 
saber amb la màxima antelació possible. Així mateix qualsevol càlcul, consulta o dubte al respecte. 
 
Adjuntem, a títol orientatiu una escala comparativa amb algunes opcions (imports mínims i màxims 
vigents pel 2013, previsiblement pel 2014 pujaran),es pot agafar qualsevol altra opció entre aquests. 
 

Base de cotització 
€/mes 

Tipus % de Coti tzació  
 contigències comuns  

– amb cobertura IT 

Quota a pagar 
€/mes 

858,60 29,90 % * 256,72 

1.000 29,90 % 299 

1.200 29,90 % 358,80 
1.888,80 

màxima per treballadors menors de  47 anys o més  a 1/1/2013, a 
no ser que amb anterioritat cotitzessin  per una base superior o 

que ho demanin abans del 30/6/2013 

29,90 % 559,28 

3.425,70  - màxima  2013 - 29,90 % 1.024,28 
 
* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals 
ni protecció per cessament d’activitat o atur dels autònoms, aquestes opcions es poden demanar fins 31/10/2013 amb efectes 1/1/2014) 

 
Enguany ja ha entrat en vigor la nova normativa referent a càlcul de pensions, especialment de 
jubilació per la qual de forma progressiva es va cap a un càlcul de la mitjana dels darrers 25 anys 
cotitzats , enfront dels 15 anteriors. L’any 2013 en són 16 i l’any vinent 17 i així fins els 25. 
 
Si esteu interessats en rebre informació detallada del funcionament de les cotitzacións d’aquest 
règim, de les prestacions i la relació entre el sistema públic i les diferents ofertes privades, podeu 
apuntar-vos a una xerrada adreçada a autònoms  que farem properament per tactar aquest tema. 
Trobareu informació  a la nostra web i us hi podeu inscriure.  
  
Departament Laboral 
Parés i Aubia 
 
Atenció al nostre horari d’estiu, des del 22 de jul iol al 13 de setembre horari de matí excepte la set mana 

del 15 d’agost que tenim tancat. Podeu veure horari  al calendari que us enviem o a la web.  
 

paresiaubia.com  


