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AUTÒNOMS. PRINCIPALS NOVETATS INCLOSES AL RD-LLEI 13/2022 I RD-LLEI 14/2022  

(entrada en vigor 01.01.2022) 

 

1.- NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER INGRESSOS REALS. 

 Les persones treballadores incloses al RETA cotitzaran en funció dels rendiments nets 

obtinguts durant cada any natural, en l'exercici de les seves activitats econòmiques, 

empresarials o professionals, i han de triar, en funció de la previsió de la mitjana 

mensual dels seus rendiments nets anuals , una base de cotització mensual, dins de la 

taula general fixada pel Llei de PGE (base de cotització mínima i màxima per cada tram 

de rendiment). 

 

 Entrada en vigor: S'implementarà de manera gradual, en un període màxim de 9 anys, 

a partir de l'01.01.2023, amb revisions periòdiques cada tres anys. 

 

  Les bases seran provisionals, fins que siguin regularitzades, en funció dels rendiments 

anuals obtinguts i comunicats per la corresponent administració tributària a partir de 

l'any següent respecte de cada treballador autònom. 

 

 El càlcul de les bases i les quotes mensuals definitives comportarà l'aplicació d'una 

deducció del 7% per despeses genèriques, excepte aquelles incloses a les lletres b) i e) 

de l'article 305.2 de la Llei General de la Seguretat Social, en què la deducció serà del 

3%. 

 

 La taula general i reduïda vigent per a l'any 2023 és la següent: 

 

 

Trams de rendiments nets 
2023 
– 

Euros/mes 

Base 
mínima 

– 
Euros /mes 

 
Quota 

Base 
màxima 

– 
Euros/mes 

 
Taula 
reduïda 
(previsió de 
rendiments 

Tram 1. < = 670 751,63 230 849,66 

Tram 2. > 670 i <=900 849,67 260 900 

Tram 3. >900 i < 1.166,70 898,69 275 1.166,70 
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inferiors a la 
base mínima 
del tram 1 de 
la taula 
general) 
 
 

Taula 
General 

Tram 1. > = 1.166,70 i < = 
1.300 

950,98 291 1.300 

Tram 2. > 1.300 i <=1.500 960,78 294 1.500 

Tram 3. > 1.500 i <=1.700 960,78 294 1.700 

Tram 4. > 1.700 i <=1.850 1.013,07 310 1.850 

Tram 5. > 1.850 i <=2.030 1.029,41 315 2.030 

Tram 6. > 2.030 i <=2.330 1.045,75 320 2.330 

Tram 7. > 2.330 i <=2.760 1.078,43 330 2.760 

Tram 8. > 2.760 i < =3.190 1.143,79 350 3.190 

Tram 9. > 3.190 i <=3.620 1.209,15 370 3.620 

Tram 10. > 3.620 i <= 4.050 1.274,51 390 4.050 

Tram 11. > 4.050 i <=6.000 1.372,55 420 4.139,40 

Tram 12. > 6.000 1.633,99 500 4.139,40 

 

 

 Període de transició 

ANY 2022: 

 Els treballadors inclosos al RETA el 31.12.2022, fins que no exerceixin l'opció de cotitzar 

pels ingressos reals, continuaran cotitzant durant l'any 2023, sobre la base que els 

correspondria al gener d'aquell mateix any. 

 

  Els treballadors inclosos al RETA, que el 31.12.2022 cotitzin per una base de cotització 

superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments, podran mantenir 

aquesta base, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin 

l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol. 

 

ANY 2023: 

 No podran escollir una base de cotització inferior a 1.000 Euros: 
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o Els familiars del treballador autònom inclosos al RETA, a l'empara de l'article 

305.2 k) del TRLGSS 

o Els treballadors autònoms inclosos al RETA, de conformitat amb l'article 305.2 

b) i e) – “autònoms societaris” 

o Els treballadors autònoms de l'article 308.1 c) regla 5a del TRLGSS (en estimació 

directa sense presentar la declaració d'IRPF, o sense declarar ingressos) 

 

 A partir del 01.01.2023, els treballadors inclosos al RETA podran canviar fins a 6 vegades 

l'any la base , que resulti aplicable a cada exercici, amb els efectes següents: 

 

o 01.03.2022, si la sol·licitud es formula entre el 01.01.2023 i el darrer dia natural del 

mes de febrer. 

o 01.05.2023, si la si la sol·licitud es formula entre el 01.03.2023 i el 30.04.2023 

o 01.07.2023, si la si la sol·licitud es formula entre 01.05.2023 i el 30.06.2023 

o 01.09.2023, si la sol·licitud es formula entre el 1.07.2023 i el 31.08.2022 

o 01.11.2022, si la sol·licitud es formula entre el 01.09.2023 i el 31.10.2023 

o 01.01.2024, si la sol·licitud es formula entre el 01.11.2023 i el 31.12.2023 

 

ANY 2024-2025: 

 Aquests treballadors no podran escollir una base de cotització mensual inferior a la 

quantitat que estableixi la corresponent LPGE. 

 

ANY 2026: 

 La base de cotització no podrà ser inferior a la base mínima de cotització per 

contingències comunes per als treballadors inclosos al Règim General de la Seguretat 

Social del grup de cotització 7. 

 

Davant qualsevol dubte respecte al contingut de la present Circular, no dubti en contactar amb 

el Departament Laboral del BUFET HABEAS.   

 

Restem a la seva disposició.  


