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Els recordem que fins a finals d’aquest mes 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 del 2014.  
 
Adjuntem, a títol orientatiu una escala comparativa amb algunes opcions (imports mínims i màxims 
vigents pel 2014), es pot agafar qualsevol altra opció entre aquestes, amb les limitacions que 
s’estableixen per edat: 

 

Base de cotització 
€/mes 

Tipus % de Cotització 
 contigències comuns  

– amb cobertura IT 

Quota a pagar 
€/mes 

 
875,70  mínima   29,90 % * 261,84 

 
1051,50  base mínima   

autònoms societaris o amb més de 10 treballadors 
29,90% 314.40 

1.000 29,90 % 299 

1.200 29,90 % 358,80 

 
1.926,60 

 
màxima per treballadors menors de  47 anys o més  a 1/1/2014, 
a no ser que amb anterioritat cotitzessin  per una base superior 

o que ho demanin abans del 30/6/2014 

29,90 % 576,05 

 
3.597,00  - màxima  2014 - 

29,90 % 1075,50 

 
* 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 30/9/2014 amb 
efectes 1/1/2015) 

 
Cal prestar atenció en el topalls existents pels majors de 50 anys de no poder incrementar 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 topall es va abaixar fa tres anys a 48 anys, fa dos anys als majors de 47. 
No obstant hi ha un període transitori pels que tinguin 47 anys a 1 de gener del 2014,  però cal 
que ho demanin fins el 30/6/2014.Compte que això sembla que anirà baixant d’edat. 
  
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 
de totes aquestes possibilitats. 
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