
 
         Setembre   2014 

 
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 2015.  
 
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 menors 47 anys ( en cas 
de que es trobin en la franja d’edat de 46 a 47 anys , els aconsellem que demanin hora a 
l’assessoria per tal de aclarir-los les opcions que tenen, ja que la desició que prenguin ara és 
desiciva de cara a futures prestacions). 
  
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 2014, previsiblement pel 2015 pujaran),es pot agafar qualsevol altra opció entre aquests. 

 

Base de cotització 
€/mes 

Tipus % de Cotització 
contingències comunes 

amb cobertura IT 

Quota a pagar 
€/mes 

875,70 
- mínima al 2014 - 

29,90 % *  261,84  

944,40 
mínima per  treballadors de  48 o més a 01-01-2014, llevat 

d’excepcions 
29,90 % 282,38  

 
1.000 

29,90 % 299 

 
1051,50  

mínima per autonoms societaris i autonoms que tinguin 
contractats l’any anterior més de 10 treballadors 

29,90% 314,40 

 
1.202   

29,90 % 359,40  

 
1.926,60 

màxima per treballadors de 47, 48 o més, llevat 
d’excepcions  

29,90 % 576,05  

3.597,00 

- màxima al 2014 - 
29,90 % 1.075,50  

 
* 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) 

 
L’any passat  ja va entrar 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 2014 en són 17 i l’any vinent 18 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 
concertar visita amb el nostre departament laboral. 

  
Departament Laboral 
Parés i Aubia 

paresiaubia.com 


