
Reial Decret nº 13/2022, de 26 de juliol, pel que 
s'estableix un nou sistema de cotització pels 
treballadors per compte pròpia o autònoms i es 
millora la protecció pel cessament d'activitat.

Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito 
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia 
energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural



Canvi fonamental Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA)

De la llibertat d'elecció de la base de cotització al RETA a la configuració 
de la base de cotització al RETA en funció dels ingressos reals de la 

persona treballadora autònoma.



Objectius del nou règim de cotitzacions RETA

1.- Evitar la preferència per la BC mínima. 80% dels autònoms cotitzen 
per aquesta base -> Règim Seguridad Social deficitari.

2.- Conseqüències: Prestacions Seguretat Social inferiors per aquest 
règim de cotització. -> Necessitat en molts casos d'acollir-se a 
complements a mínims de prestacions o prestacions assistencials.

3.- Política Seguretat Social: Homogeneïtzació dels dos règims de la 
Seguretat Social: General i Especial.



Dinàmica de cotització

Idea "similar" a l'Impost de la Renda Sobre les Persones Físiques 
(IRPF).

Provisió mensual de rendiments nets.

Base de cotització mensual provisional: Indicadors (taula general o 
taula reduïda).

Regularització anual: Base de cotització definitiva (a pagar a la 
Seguretat Social o a retornar).



Provisió mensual de rendiments nets

1.- Rendiments nets declarats al IRPF (estimació 2022).

2.- Repartiment proporcional entre els 12 mesos de l'any.

3.- Deducció del 7% de despeses.

Rendiments Nets – 7% despeses genèriques

PM = ----------------------------------------------------------------- X 30

Número de dies en alta RETA



Provisió mensual de rendiments nets

30.000 - 2100

PM = ------------------------ = 76,44 x 30 = 2.293,2 Euros

365



Base de cotització mensual provisional

1.- Provisió mensual de rendiments nets: Buscar en les taules generals 
o reduïdes, en quin tram de cotització s'ha d'enquadrar la base.

2.- Taules per trams.

PM = 2.293,2 Euros Taula General (Tram 6)

3.- Tram 6: BC mínima 1045,75 / BC màxima 2330. Elecció d'una BC
entre aquests dos topalls.
(Actual BC mínima = 960,60 Euros / Actual BC màxima = 4.139,49 Euros)

4.- Sobre aquesta base de cotització: Aplicació dels tipus de cotització 
(CC 28,30%, CP/EP 1,30%, Cessament d'activitat 0,90%, i FP 0,10% -
Total tipus cotització: 30,6%).



Base de cotització mensual provisional: Quota

BC escollida dins del Tram 6 -> 1045,75 Euros

1045,75 x 30,6% = 320 Euros



Base de cotització mensual provisional: Modificacions 
durant l'any

1.- Adaptació de la provisió mensual al llarg de l'any, en funció de les 
previsions d'ingressos que es vagin tenint.

2.- Efectes del canvi:
1 de març: Sol·licitud entre 01/01 i últim dia de mes febrer.

1 de maig: Sol·licitud entre 01/03 i 30/04.

1 de juliol: Sol·licitud entre 01/05 i 30/06.

1 de setembre: Sol·licitud entre 01/07 i 31/08.

1 de novembre: Sol·licitud entre 1/09 i 31/10.

1 de gener: Sol·licitud entre 1/11 i 31/12.

3.- Sol·licitud acompanyada d'una previsió d'ingressos justificativa.



Regularització anual: Base de cotització definitiva

1.- Any natural complert: Coneixement dels rendiments nets IRPF. 
Obligatorietat de les persones treballadores del RETA, de fer la 
declaració de la renta.

Rendiments Nets – 7% despeses genèriques

Rendiments = -------------------------------------------------------------- X 30

Número de dies en alta RETA

2.- Distribució proporcional al llarg de les diferents mensualitats. 



Regularització anual: Base de cotització definitiva

1.- Si la base mitjana mensual aplicada es troba entre la BC mínima i màxima que 
correspondria pels rendiments reals, no es produirà regularització, passant la BC 
escollida a definitiva.

2.- Si la base mitjana mensual es inferior a la BC mínima del tram que 
correspondria aplicar pels rendiments reals, es procedirà a la seva regularització, 
aplicant la quota sobre la BC mínima del tram corresponent pels rendiments reals.

3.- Si la base mitjana mensual es superior a la BC màxima del tram que 
correspondria aplicar pels rendiments reals, es procedirà a la seva regularització, 
aplicant la quota sobre la BC màxima del tram corresponent pels rendiments reals.



Regularització anual: Base de cotització definitiva

BC escollida dins del Tram 6 -> 1045,75 Euros

1045,75 x 30,6% = 320 Euros

Regularització rendiments superiors: BC hauria d'estar dins del Tram 8 (BC 
mínima 1143,79 Euros / BC màxima 3190 Euros). BC no dins del marc del nou 
tram.

1143,79 x 30,6% = 350 Euros

Diferencia regularització: 350 – 320 = 30 Euros (pagar SS)



Regularització anual: Pagar o Retornar

1.- Supòsit BC declarada inferior: Obligació de la persona treballadora 
d'abonar la diferència de cotització, fins a la finalització del mes natural 
següent aquell al que se li reclamen les diferències.

2.- Supòsit BC declarada superior: Es procedirà a retornar d'ofici per 
part de la TGSS de les quantitats cotitzades de més. La TGSS disposa 
fins al 30/04 per la seva devolució a la persona treballadora.



Gestió de la cotització: Importa SS

1.- Programa informàtic de la Seguretat Social "Importa SS".

2.- En aquest programa, s'indicaran les dades de la persona 
treballadora, i el mateix farà els càlculs de les quotes segons la provisió 
d'ingressos que es declari.



Disposicions transitòries

1.- Entrada en vigor: 1/1/2023

2.- Disposició transitòria segona: Durant l'any 2023. Fins que no 
s'exerciti el dret d'opció per cotitzar pels ingressos reals, es continuarà 
aplicant la BC de la persona treballadora autònoma de desembre 
2022.



Jubilació i RETA

1.- Mateix sistema de cotització per rendiments nets.

2.- Quota Seguretat Social: Contingències Comuns, Contingències 
professionals, i contingència de solidaritat del 9%.



Pluriactivitat

1.- Permanència en dos règims: RG i RETA.

2.- Cotització al RETA amb el mateix sistema sobre rendiments nets.

3.- Possibilitat de reintegrament del 50% de les cotitzacions per 
contingències comuns que excedeixin la quantia topall en el RETA.



Supòsits de cotitzacions superiors als rendiments 
nets

1.- Aquelles persones treballadores autònomes, que hagin vingut 
cotitzant per sobre dels seus ingressos nets, tindran dret a seguir 
cotitzant d'aquesta forma.

2.- Voluntat de no perjudicar a aquelles persones que han vingut fent 
un esforç en les seves cotitzacions, per exemple, tenir una millor pensió 
de jubilació.



Obligació alta Seguretat Social RETA

1.- Nou règim de cotitzacions: No modificació de l'actual obligació 
d'alta a la Seguretat Social RETA.

2.- Criteri d'habitualitat, superació del SMI. Aquest indicador com a 
indici d'habitualitat, no com a obligació.

3.- Tendència a fiscalitzar cada cop més aquests supòsits:

- Bonificacions quota autònoms (Tarifa Plana).

- Possibilitat alta autònoms per dies (2017).

- Ara: Cotitzacions per ingressos reals.



• Reial Decret nº 13/2022, de 26 de juliol, pel que s'estableix un nou 
sistema de cotització pels treballadors per compte pròpia o 
autònoms i es millora la protecció pel cessament d'activitat.

• Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de 
sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del 
gas natural


