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CIRCULAR LABORAL: REFORMA DEL REGIM ESPECIAL DE 

TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

 
Aquest estiu s’ha publicat dos Reials decrets, en concret el  Reial decret llei 13/2022, 

de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als 

treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament 

d'activitat i posteriorment, el Reial decret llei 14/2022, d'1 d'agost, de mesures de 

sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a 

l'estudi, així com de mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la 

dependència energètica del gas natural, que modifiquen tal i com ja havíem anunciat 

en diverses circulars, el sistema de cotització del Règim Especial de Treballadors 

Autònoms. 

 

El principal canvi, és que amb l’entrada en vigor el dia 1/1/2023 d’aquestes normes, ja 

no es permetrà escollir les bases de cotització, sinó que aquestes aniran en funció dels 

rendiments nets. 
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1.Nou Règim d'Autònoms 
 

El nou sistema de cotització per a autònoms entra en vigor l'1 de gener de 2023.  

És un sistema totalment diferent en què les bases de cotització es determinaran segons 

el rendiment net de l’activitat professional. 

 

En aquest RD-L 13/2022 hi ha dos períodes transitoris: 



• Ara, es publiquen unes taules de rendiments en funció dels quals les persones 

enquadrades al RETA triaran la seva base de cotització pel tram de rendiment 

net que prevegin pels anys 2023, 2024 i 2025.  

 

• A partir del 2026 el Govern, determinarà el calendari d'aplicació del nou sistema 

de cotització per ingressos reals, el qual contemplarà el desplegament de 

l'escala de trams d'ingressos i bases de cotització al llarg del següent període, 

amb un màxim de sis anys. 

 

A partir del 2032, un cop finalitzat el període transitori, la cotització dels treballadors 

enquadrats al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi 

o Autònoms s'efectuarà segons els rendiments nets obtinguts en l'exercici de les seves 

activitats econòmiques, empresarials o professionals, dins els límits mínims i màxims 

que estableixi la LPGE cada any. 

 

 

Càlcul dels Rendiments Nets: 

 

En aquest punt ens trobem amb la primera dificultat per a entendre el nou sistema de 

cotització:  

 

A l'efecte de determinar la base de cotització en aquest règim especial es tindran en 

compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts, durant cada any natural, per les 

diferents activitats professionals o econòmiques, encara que la realització d'algunes 

d'elles no determini la inclusió al RETA i amb independència que es realitzin a títol 

individual o com a socis o integrants de qualsevol tipus d'entitat, amb o sense 

personalitat jurídica, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors 

per compte d'altri o assimilats a aquests. 

 

Quins rendiments de l'activitat dels autònoms es tenen en compte per a saber en quin 

tram ens trobem? 

 

Persones físiques:  

 

Hauran de calcular el seu rendiment computable que s'obté tenint en compte el següent: 

 

• Autònoms en estimació directa: 

Tots els rendiments nets obtinguts per l'autònom per les seves activitats 

professionals o econòmiques, en cada any natural 

A l'anterior cal restar-li les despeses deduïbles d'acord amb el que es preveu en 

les normes de l'IRPF 

Al resultat s’hi sumarà la quota d'autònoms i s’hi restarà un 7% (reducció 

establerta a la pròpia norma) 

 

• Autònoms en estimació objectiva: 

Rendiment net previ minorat en el cas d'activitats agrícoles, forestals i ramaderes 

i el rendiment net previ en la resta de supòsits. 

A l'anterior cal restar-li les despeses deduïbles d'acord amb el que es preveu en   

les normes de l'IRPF 

Al resultat s’hi sumarà la quota d'autònoms i s’hi restarà un 7% (reducció 

establerta a la pròpia norma) 



Autònoms societaris:  

 

Es computaran en els termes que es desenvolupin reglamentàriament (pendent de 

regular): 

Tots els rendiments dineraris o en espècie que derivin de la teva societat, els rendiments 

del treball derivats de la teva activitat en aquesta empresa i els rendiments que puguis 

obtenir de la teva pròpia activitat econòmica. També la totalitat dels rendiments íntegres 

de treball o capital mobiliari, dineraris o en espècie, derivats de la seva condició de socis. 

A tot això se li sumarà la quota d'autònoms i es restarà un 3% (reducció establerta a la 

pròpia norma) 

 

 

 

Comunicar la previsió dels rendiments nets computables 

 

Una vegada fet el càlcul de la previsió de rendiments nets computables d'acord amb les 

regles de l’apartat anterior s’ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat 

Social el tram en el que preveiem que estarem i triant una base entre la mínima i la 

màxima corresponent a aquell tram. 

 

Aquesta comunicació es fa de manera telemàtica. 

 

Si durant l'any els rendiments previstos varien, es pot canviar de tram sol·licitant-ho a la 

TGSS fins a 6 vegades a l'any: 

 

• 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del 

mes de febrer. 

• 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril. 

• 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny. 

• 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. 

• 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. 

• 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 

31 de desembre. 

 

A tenir en compte:  

 

Els autònoms societaris i els autònoms col·laboradors familiars no podran triar una base 

de cotització inferior a 1.000€ durant l'any 2023. 

Durant els anys 2024 i 2025 la base mínima de cotització per a aquesta mena 

d'autònoms serà l'establerta pels Pressupostos Generals d'Estat. 

I a partir del de 2025 la base mínima serà l'establerta per al grup 7 de cotització. 

 

Per l’any 2023: 

 

Els autònoms que estiguin d’alta  a 31 de desembre de 2022, fins que no exercitin l'opció 

del tram dels rendiments nets previstos, continuaran cotitzant durant l'any 2023 sobre la 

base que els correspondria al gener d'aquest any, aplicant a la base de cotització de 

desembre de 2022, els canvis i increments que, s’estableixin a la Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat. 

 



El termini per comunicar els rendiments nets previstos de l’any 2023 serà fins a 

31/10/2023. 

 

Regularització de la base de cotització 

 

Acabat l'any natural, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària 

creuaran les dades dels rendiments que es van comunicar com a previstos, amb els 

rendiments reals obtinguts per l’ activitat durant aquell any (això ho faran un cop estigui 

tancat el termini per presentar les declaracions de la Renta de les Persones Físiques).  

 

Es poden donar tres situacions: 

 

• Haver triat una base de cotització que estigui en el tram dels rendiments 

nets reals obtinguts. En aquests cas no hi haurà regularització 

 

• Haver triat una base de cotització inferior a la que correspon segons els 

rendiments nets reals, l'Administració comunicarà l'import que s’haurà d’abonar 

per haver cotitzat per sota del que corresponia. El pagament s’haurà de fer en el 

termini abans de l'últim dia del mes següent aquell en el qual es notifiqui. 

 

• Haver triat una base de cotització superior a la que correspon segons els 

rendiments nets reals, l'Administració retornarà d'ofici l'import de la diferència 

entre totes dues cotitzacions abans del 31 de maig de l'exercici següent en el 

qual t'hagin notificat l'excés de cotització (poden trigar fins a 24 mesos). 

 

 

2.Manteniment de la base cotització MAXIMA DEL 

SISTEMA ACTUAL - IMPORTANT 
 

Els treballadors autònoms que estiguin d'alta a 31 de desembre de 2022 fins que no 

exercitin l'opció de cotitzar pels seus rendiments, continuaran cotitzant durant l'any 2023 

per la base que tinguin a desembre del 2022. 

 

Els treballadors autònoms que a 31 de desembre vinguessin cotitzant per una base de 

cotització superior a la que els correspongués en funció dels seus rendiments, podran 

mantenir aquesta base de cotització encara que els seus rendiments determinin 

l'aplicació d'una base de cotització inferior.  

 

Compte perquè en aquest moment tal i com està redactada la norma, si a 

31/12/2022 no tenim triada una base superior a la mínima, la màxima majors de 47 

o màxima màxima, en aplicació del nou sistema, la TGSS farà la regularització per 

rendiments nets i si tenim ingressos inferiors ens retornarà els diners sense tenir 

la opció de cotitzar per una base superior a la corresponent al tram que toqui 

segons els rendiments. 

 

És molt important que si teniu intenció de sol·licitar una base superior a la mínima, 

es poseu en contacte amb nosaltres per tal de poder fer la comunicació abans del 

30/9/2022 per tal de que tingui efecte ja des de l’octubre i tinguem aquesta base al 

desembre. 

 



Cal dir que aquesta norma és un RD i està pendent la publicació de la Llei, que 

podrà canviar aquesta situació. 

 

 

3.Tarifa plana i altres bonificacions o reduccions de quota 
 

Els treballadors autònoms que actualment tenen BONIFICACIONS PER TARIFA 

PLANA es mantindran fins a la data prevista de finalització. 

 

Aquells autònoms que es donin d'alta per primera vegada o que no haguessin estat 

d'alta en els dos anys immediatament anteriors podran accedir a: 

 

Nova tarifa plana: 

 

Una tarifa plana de 80€ al mes durant els 12 primers mesos. 

Una tarifa plana de 80€ al mes durant els 12 mesos següents sempre que els rendiments 

nets no superin el Salari Mínim Interprofessional. 

 

Tarifa plana autònoms amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o 

víctimes del terrorisme: 

 

Aquells autònoms que es donin d'alta  per primera vegada  o que no haguessin estat 

d'alta en els dos anys immediatament anteriors podran accedir a: 

• Una tarifa plana de 80€ al mes durant els 24 primers mesos. 

• Una tarifa plana de 160€ al mes  durant els 36 mesos següents sempre que els 

rendiments nets no superin el Salari Mínim Interprofessional 

 

Base de cotització aplicable en Tarifa Plana: La base de cotització durant els períodes 

en els quals es gaudeixi de la tarifa plana serà la base mínima del tram 1 de la taula 

general de bases de cotització 

 

Bonificació per cura de menor afectat per càncer o per qualsevol malaltia greu:  

Bonificació del 75% de la quota d'autònoms 

 

Bonificació per naixement al reincorporar-se al Treball Bonificació durant 24 mesos 

a comptar des de la reincorporació del 80% de la quota d'autònoms 

 

 

4.Pluriactivitat 
 

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés de les 

seves cotitzacions per contingències comunes si superen la quantia que s'estableixi  en 

la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici, amb el topall del 50% 

de les quotes ingressades en el règim d’ autònoms per contingències comunes. Aquest 

reintegrament es farà d’ofici per part de la TGSS. 

 

És compatible la prestació per cessament d'activitat  amb el treball per compte d'altri   en 

els dos nous supòsits que s'han incorporat per a la prestació de cessament d'activitat 

compatible amb l'activitat amb el límit de rendiments nets mensuals equivalents al SMI.  



 

Així mateix la situació de pluriactivitat serà compatible amb la percepció de la prestació 

de cessament d'activitat en la resta de supòsits sempre que la suma de la retribució 

mensual mitjana dels últims quatre mesos immediatament anteriors al naixement del 

dret i la prestació per cessament, resulti una quantitat mitjana mensual inferior al SMI 

 

 

5. Prestacions 
 

PRESTACIÓ DE CESSAMENT D'ACTIVITAT 

S'han  creat nous supòsits:   

Per reducció del 60% de la plantilla.  

Per manteniment de deutes l'import dels quals superi el 150% dels  ingressos ordinaris 

o vendes durant dos trimestres fiscals. 

Per força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l'activitat econòmica 

o professional. 

 

PRESTACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL i ALTRES PRESTACIONS 

L'import de les prestacions anirà en funció de la base de cotització que es triï dins del 

tram  dels rendiments que correspongui. 

En el moment de la regularització, la base de cotització que es tenia durant la situació 

de baixa s'entendrà com a definitiva i no serà objecte de regularització 

 

 

 

6.Comentaris finals 
 

 

Com podeu veure és una norma complexa, amb punts de difícil interpretació, per la qual 

cosa anirem analitzant les diferents situacions que ens plantegeu i les diferents 

interpretacions que vagin sortint de la norma en els mesos vinents. 

 

És un canvi important i caldrà veure com es va posicionant la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 

I recordeu, si teniu intenció de sol·licitar una base superior a la mínima, poseu-vos 

en contacte amb nosaltres per tal de poder fer la comunicació abans del 30/9/2022 

per tal de que tingui efecte ja des de l’octubre i tinguem aquesta base al desembre, 

ja que si no, tot i triar una base superior als rendiments nets al mes de gener del 

2023,  la TGSS farà la regularització i si tenim ingressos inferiors ens retornarà els 

diners sense tenir la opció de cotitzar per una base superior a la corresponent al 

tram que toqui segons els rendiments. 

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició. 

 

 

 



 

7. Annexe – taula de bases pels anys 2023 al 2025 

Les taules generals i reduïdes vigents per a cada any en aquest primer període transitori, 

es a dir, del 2023 a 2025, són les següents: 

 

Base mínima
Base 

màxima
Base mínima Base màxima Base mínima Base màxima

– – – – – –

Euros /mes Euros/mes Euros /mes Euros/mes Euros/mes Euros/mes

Tram 1. < = 670 751,63 849,66 735,29 816,98 653,59 718,94

Tram 2. > 670 y <=900 849,67 900,00 816,99 900,00 718,95 900,00

Tram 3.
>900 y < 

1.166,70
898,69 1166,70 872,55 1166,70 849,67 1166,70

Tram 1.
> = 1.166,70 y 

< = 1.300
950,98 1300,00 950,98 1300,00 950,98 1300,00

Tram 2.
> 1.300 y 

<=1.500
960,78 1500,00 960,78 1500,00 960,78 1500,00

Tram 3.
> 1.500 y 

<=1.700
960,78 1700,00 960,78 1700,00 960,78 1700,00

Tram 4.
> 1.700 y 

<=1.850
1013,07 1850,00 1045,75 1850,00 1143,79 1850,00

Tram 5.
> 1.850 y 

<=2.030
1029,41 2030,00 1062,09 2030,00 1209,15 2030,00

Tram 6.
> 2.030 y 

<=2.330
1045,75 2330,00 1078,43 2330,00 1274,51 2330,00

Tram 7.
> 2.330 y 

<=2.760
1078,43 2760,00 1111,11 2760,00 1356,21 2760,00

Tram 8.
> 2.760 y < 

=3.190
1143,79 3190,00 1176,47 3190,00 1437,91 3190,00

Tram 9.
> 3.190 y 

<=3.620
1209,15 3620,00 1241,83 3620,00 1519,61 3620,00

Tram 10.
> 3.620 y <= 

4.050
1274,51 4050,00 1307,19 4050,00 1601,31 4050,00

Tram 11.
> 4.050 y 

<=6.000
1372,55 4139,40 1454,25 4139,40 1732,03 4139,40

Tram 12. > 6.000 1633,99 4139,40 1732,03 4139,40 1928,10 4139,40

2025

–

Euros/mes

 Taula 

general

Taula 

reduïda

Trams de 

rendiments nets 

2023/2024/2025

2023 2024


