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MODIFICACIONS EN EL REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, DE 30 D’OCTUBRE (LLEI 

GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL) 
 

• S’estableix l’obligació de facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través 

dels procediments telemàtics que s’estableixin, tota la informació de caràcter tributari 

necessari per a la regulació de les quotes dels treballadors autònoms. De la mateixa 

manera i per als mateixos efectes, la Tresoreria General de la SS facilitarà a les 

administracions tributàries l’esmentada informació. 

• L'elecció de la base de cotització al RETA s'efectuarà en funció de la previsió dels 

rendiments anuals nets obtinguts en la seva activitat econòmica o professional, dins 

d'una taula general que es fixarà en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de 

l'Estat. La norma té prevista una aplicació gradual del nou sistema de cotització pels 

ingressos reals durant el període 2023 a 2031, el qual es revisarà periòdicament. 

• Es determina l'aplicació durant 2023 de la base de cotització triada per a l'any 2022, 

amb els canvis i increments que puguin correspondre segons la Llei de Pressupostos, en 

tant no s'exerciti l'opció contemplada en la disposició transitòria tercera. 

• S'aplicarà durant sis mesos en 2023 i altres sis mesos més en el 2024, el manteniment per 

als treballadors autònoms amb menors ingressos i en situació d'alta en la SS a 31de 

desembre de 2022, a l'efecte del càlcul de les pensions, una base mínima de cotització 

de 960 euros, encara que triïn una base inferior de cotització per a aquests anys. 

• Durant el període comprès entre els anys 2023 i 2025, la quantia de la quota reduïda 

regulada a l'article 38 ter. de la Llei 20/2007, de 11de juliol, de l'Estatut del Treballador 

Autònom, serà de 80 euros mensuals. A partir de l'any 2026 serà fixada per la Llei de 

Pressupostos de l'Estat de cada exercici. 

• Es permet als treballadors autònoms que, a 31 de desembre de 2022, vinguessin 

cotitzant per una base superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments, 

mantenir aquesta base de cotització o una d’inferior, encara que els seus rendiments 

determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior. 

• Es determina la base de cotització mínima durant l'any 2023 per als familiars de les 

persones treballadores autònomes. 

• Hi ha la possibilitat que quan l'autònom observi que els seus rendiments seran inferiors al 

Salari Mínim Interprofessional en còmput anual, triï la base de cotització dins d'una taula 

reduïda. 

• En qualsevol cas, les bases de cotització triades tindran caràcter provisional, fins que es 

procedeixi a la seva regularització sobre la base de les dades dels rendiments anuals 

obtinguts i comunicats a l'Administració tributària. 

• S'exclouen de la regularització les cotitzacions corresponents als mesos les bases de 

cotització dels quals han estat tingudes en compte per al càlcul de la base reguladora 

de qualsevol prestació de la Seguretat Social reconeguda amb anterioritat a la data 

en què s'hagués realitzat aquesta regulació. 

• També s'exclouran de la regularització, les bases de cotització posteriors fins al mes en 

què es produeixi el fet causant de la prestació. 

• A partir de l’1 de gener de 2023, les bases de cotització definitives es fixaran en funció 

dels rendiments nets obtinguts anualment per les persones treballadores autònomes per 

la seva activitat econòmica o professional, dins dels límits de les bases de cotització 

màxima i mínima que es determinen en la corresponent Llei de Pressupostos Generals 

de l’Estat. 
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COTITZACIÓ EN ELS SUPÒSITS DE COMPATIBILITAT DE JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE 

PROPI 
• Durant la realització d'un treball per compte propi compatible amb la pensió de 

jubilació, les persones treballadores autònomes cotitzaran al RETA únicament per 

incapacitat temporal i per contingències professionals, si bé quedaran subjectes a una 

cotització especial de solidaritat del 9 per cent sobre la seva base de cotització, no 

computable a l'efecte de prestacions.  

• Pel que fa als qui compatibilitzin la pensió de jubilació estant inclosos en una mutualitat 

alternativa al RETA, estaran subjectes a una cotització de solidaritat del 9 per cent sobre 

la base mínima de cotització del tram 1 de la taula general. 

 

COBERTURA DE LA PRESTACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL 
• Es fa obligatòria per al treballador autònom, tret que es tingui coberta aquesta 

contingència en raó de l'activitat realitzada en un altre Règim de la Seguretat Social. 

 

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS 
• La cobertura de contingències professionals s’estableix obligatòria. 

• Per al càlcul de la base reguladora de la prestació, la seva quantia diària serà el resultat 

de dividir la suma de les bases de cotització durant els sis mesos immediatament 

anteriors al mes previ del fet causant entre 180. 

 

MILLORA DE LA PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 
• Es modifica el seu objecte i àmbit d’aplicació, ja sigui definitiva o temporal. 

• S’estableixen noves causes de cessament d’activitat: 

a) Reducció del 60 per cent de la jornada de la totalitat dels treballadors de 

l’empresa. 

b) Suspensió temporal dels contractes de treball del 60 per cent de la plantilla. 

• En els dos casos a) i b) indicats en el paràgraf anterior sempre que s’hagi experimentat 

la reducció d’ingressos que determina el precepte. Així com, en quant als autònoms 

que no tinguin treballadors assalariats, el manteniment de deutes durant dos trimestres 

consecutius amb deutors que suposin una reducció del nivell d’ingressos ordinaris o 

vendes del 60 per cent respecte del registrat en els mateixos períodes de l’any anterior. 

A aquest efecte, no es computaran els deutes amb la Seguretat Social o amb 

l’Administració Tributària. En cap dels casos indicats, s’exigeix el tancament dels 

establiments oberts al públic. 

• Els supòsits esmentats seran compatibles amb l'activitat que causi el cessament, sempre 

que els rendiments obtinguts durant la percepció de la prestació no siguin superiors al 

SMI o a l'import de la base per la qual vinguessin cotitzant, si aquesta fos inferior. 

 

NOVA PRESTACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT DE L’ACTIVITAT DE LES PERSONES 

AUTÒNOMES  
• S'estableix per a un sector d'activitat afectat pel Sistema XARXA, de Flexibilitat i 

Estabilització de l'Ocupació en la seva modalitat cíclica (Art. 47bis de l'ET) i es regula el 

seu règim jurídic. 

• Poden tenir dret a aquesta prestació els autònoms que desenvolupin la seva activitat 

en un sector afectat per l'Acord del Consell de ministres que activi el Mecanisme XARXA 

en la seva modalitat cíclica que compleixin els requisits que la norma estableix, 

determinant-se el seu import aplicant el 50 per cent la base reguladora, la qual, és la 
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base prevista en el tram tercer de la taula reduïda aplicable als treballadors autònoms. 

A més, l'entitat gestora de la prestació, també assumeix del 50 per cent de la cotització 

a la SS del treballador autònom, sent a càrrec del treballador l'altre 50 per cent. 

 

REFORMA DE LA LLEI DE L’ESTATUT DEL TREBALLADOR AUTÒNOM 
• Se suprimeix la figura de l'autònom a temps parcial, la regulació del qual no ha estat 

desenvolupada. 

 

REDUCCIONS I BONIFICACIONS EN LA COTITZACIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES 

AUTÒNOMES 
• S'estableix una reducció a la cotització per inici d'una activitat per compte propi. 

• Com a novetat es regula una bonificació en la cotització en supòsits de cura de menor 

afectat per càncer o una altra malaltia greu. 

http://www.cafbl.cat/
mailto:cafbl@cafbl.cat

