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Els comuniquem que fins a finals d’ABRIL,  tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del 
Règim Especial de Treballadors autònoms  i la quota a pagar amb efectes a partir de l’1 de juliol 
de 2013.  
 
I també podran fer-ho fins el 31 d’octubre amb efectes per l’1 de gener del 2014. 
 
Igual que l’any passat, el topall que hi havia pels majors de 50 anys de no poder incrementar bases 
de cotització a partir d’aquesta edat per damunt de la base màxima majors de 50 anys, si abans no 
s’ha cotitzat per bases superiors, aquest any s’aplicarà als majors de 48 anys.   
 
Els treballadors autonoms que a 1/1/2013 tinguin 47  anys  i la base de cotització del mes de 
desembre hagi estat superior a 1870,50€, o causin alta en aquest règim podran optar entre la base 
mínima i la màxima. 
 
Els treballadors que a 1/1/2013 tinguin 47 anys, amb una base de cotització inferior a 1870,50€ no 
podran escollir una base superior a 1880,80€ a no ser que optin per una de superior abans del 
30/6/2013 i que produirà efectes a partir de 1/7/2013. 
 
Si està interessat en modificar  la citada base i quota (amb la finalitat d’incrementar o disminuïr la 
base de càlcul de les diferents prestacions de la Seguretat Social), els agrairíem que ens ho fessin 
saber amb la màxima antelació possible. Així mateix qualsevol càlcul, consulta o dubte al respecte. 
 
Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports mínims i màxims 
vigents pel 2013), però es pot agafar qualsevol altra opció entre aquests. 
 

Base de cotització 
€/mes 

Tipus % de Coti tzació  
 contigències comuns  

– amb cobertura IT 

Quota a pagar 
€/mes 

858,60 29,90 % * 256,75 

1.000 29,90 % 299 

1.200 29,90 % 358,80 
 1.888,80 

màxima per treballadors de  47 anys o més  
a 1/1/2012, a no ser que amb anterioritat 

cotitzessin  per una base superior a 1870,50 
o que ho demanin abans del 30/6/2013 si 

tenen entre 47 i 48 anys 

29,90 % 
546.75 

 

3.425,70 
- màxima  2013 - 29,90 % 1024,28 

 
* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals 
ni protecció per cessament d’activitat o atur dels autònoms, aquestes opcions es poden demanar fins 31/10/2012 amb efectes 1/1/2013)) 

 
Aquelles persones que hagin cotitzat simultàniament durant el 2012 al Règ im General i al 
mateix temps al Règim especial de Treballadors Autò noms, i que entre els dos règims  hagin 
ingressat més de 11.079,45 euros de quotes, tindran dret a una devolució del 50% de l’excés, amb 
uns topalls. Si és el cas ens ho comuniqueu i farem els tràmits oportuns. 
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