
  
  

NOVETATS DEL RÈGIM ESPECIAL DE 
TREBALLADORS AUTÒNOMS 

  
  

 
Aquest passat mes d’agost/22 s’ha publicat el R.D-Llei 13/2022, de 26 de juliol, i el R.D-Llei 
14/2022, de 1 d’agost, on es regula el  nou sistema de cotització pels treballadors per compte 
pròpia o autònoms, i que entrarà en vigor el dia 01-01-2023. 
 
Els trets més essencials de la nova regulació son: 
 

 
TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE A DATA ACTUAL O A DATA 31-12-2022, JA ESTIGUIN 
DONATS D’ALTA AL RETA, podran mantenir la base de cotització que tinguin actualment, si 
bé, la TGSS farà la “Regularització de les bases de cotització i quotes”, tenint en compte els 
rendiments nets que l’autònom s’imputi en la RENDA, i de la manera següent: 
 
• A partir dels rendiments nets declarats en l’exercici 2023, es farà una mitjana mensual 

d’ingressos, i el que resulti serà el que servirà per enquadrar-lo en els diferents trams 
de cotització que s’ha establert. 

• En el supòsit de que la cotització estigui per sobre del tram que correspondria pels 
rendiments, hi haurà 2 opcions: 
 

 es permetrà seguir amb la mateixa base i quota 
o bé 

 podràs adherir-te a la devolució que proposi la TGSS. 
 

• En el supòsit de que segons els rendiments nets s’estigui cotitzant per sota del tram que 
pertoca, la TGSS farà la regularització i s’haurà d’abonar la diferència no abonada. 
 

• La base de cotització es podrà modificar 6 vegades a l’any, per ajustar les cotitzacions 
als rendiments que es van obtenint (es podrà incrementar o disminuir), però igualment 
la TGSS farà la regularització. (Fins ara es podia fer 4 vegades coincidint amb els 
trimestres). 

 

IMPORTANT : Com que es podrà mantenir la base de cotització que es 
tingui a 31-12-2022, si algú està interessat a augmentar-la, per no estar 
subjecte als rendiments i haver de cotitzar segons el tram 
corresponent, ho ha de fer abans del 30-09-2022. 

 
 



ALTES EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS, QUE ES REALITZIN A PARTIR 
DEL 01-01-2023, ja no es podrà escollir la base de cotització que es vulgui cotitzar i quota a 
pagar, sinó que anirà exclusivament en funció dels rendiments nets que l’autònom s’imputi 
en la Renda 
 
Això implica, traspàs d’informació entre Hisenda i Seguretat Social, a efectes de que la TGSS, 
una vegada tingui la informació, pugui realitzar la “Regularització de les bases de cotització 
i quotes”, tant per excés com per ser inferiors al tram que correspongui cotitzar, i es 
procedirà a reclamar la diferència o bé farà la devolució en el cas d’excés de cotització. 
 
A partir del 01-01-2023, ja no hi haurà cap límit de base de cotització per edat del treballador 
autònom, tal com existia fins ara, doncs la base de cotització i quota resultant a pagar 
dependrà exclusivament dels rendiments nets obtinguts en l’activitat empresarial o 
professional. 
 
Segueix en vigor les bonificacions i reduccions de la Tarifa Plana 
 
La base de cotització es podrà modificar 6 vegades a l’any, per ajustar les cotitzacions als 
rendiments que es van obtenint (es podrà incrementar o disminuir), però igualment la TGSS 
farà la regularització. (Fins ara es podia fer 4 vegades coincidint amb els trimestres). 
 

 

IMPORTANT: Som conscients que estem davant d’un canvi de regulació 
que no és fàcil d’entendre ni fàcil d’aplicació, havent-hi algunes llacunes, 
i per això aquells que estigueu interessats en fer algun canvi de base de 
cotització abans del 30-09-2022 no dubteu en trucar-nos o demanar cita 
i us atendrem cordialment (si és el cas ens hauríeu de facilitar o aportar 
l’ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS que tingueu i si és possible, el DNI amb el 
PIN). 

 

 
 
           

Vic, Setembre 2022  
 
 


