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Us recordem que fins a finals del mes d’octubre, teniu 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 GENER del 
2016.  
 
Adjuntem, a títol orientatiu una escala comparativa amb algunes opcions (imports mínims i màxims vigents 
pel 2015), 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 

 
884,40  mínima   29,90 % * 264,53 

 
1.056,90  base mínima   

autònoms societaris o amb més de 10 treballadors 
29,90% 316,02 

1.000 29,90 % 299 

1.200 29,90 % 358,80 

 
1.945,80 

 
màxima per treballadors menors de  47 anys  a 1/1/2015, a no 
ser que amb anterioritat cotitzessin  per una base superior o 

que ho demanin abans del 30/6/2015 o treballadors de 48 anys 
o més 

29,90 % 581.80 

 
3.606  - màxima  2015 - 

29,90 % 1078.20 

 
* 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 30/9/2015 amb efectes 1/1/2016) 

 
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 2016,  però cal que ho demanin fins el 
30/6/2016. Compte que això sembla que anirà baixant d’edat. 
  
Si esteu interessats 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), us agrairíem que ens ho fessiu saber amb la 
màxima antelació possible. Així mateix si necessiteu qualsevol càlcul, voleu fer una consulta o teniu 
algun dubte al respecte de totes aquestes possibilitats demaneu hora al nostre departament laboral. 
 
Així mateix us recordem que en cas que volgueu optar per la COBERTURA DE LA CONTINGÈNCIES 
PROFESSIONALS, es a dir cobertura en cas d’accident i malaltia professional, teniu temps per fer-ho fins el 
30/09/2015 amb efectes pel dia 1/1/2016. També fins a aquesta data podeu sol.licitar la cobertura de LA 
PRESTACIO PER CESSAMENT D’ACTIVTAT DELS AUTÒNOMS. 
 



La protecció d’aquestes dues contingències és voluntària i suposarà un increment de la quota de l’autònom 
en funció de l’activitat que es realitzi. Si hi esteu interessats, ens podeu demanar un estudi dels costos que 
us representarà. 
 
Si ja ho teniu cobert i el que voleu és no pagar-ho més, també teniu temps per demanar-ho fins el 
30/9/2015. 
 
 
PRESTACIO PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTONOMS 
 
Volem aprofitar aquesta circular per comentar-nos les novetats en la prestació per cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms  ( l ’anomenat atur dels autònoms): 
 
Es Redueix el nivell de pèrdues que s'exigeix a l'autònom per a incórrer en la situació legal de cessament per  
motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de prosseguir l'activitat, 
d'entre el 20 i el 30% dels ingressos obtinguts, per situar-lo en el 10%. 
 
En cas d'establiment obert al públic s'exigirà el tancament del mateix durant la percepció del subsidi o bé la seva 
transmissió a tercers. No obstant això, l'autònom titular de l'immoble on s'ubica l'establiment podrà realitzar 
sobre el mateix els actes de disposició o gaudi que corresponguin al seu dret, sempre que no suposin la 
continuïtat de l'autònom en l'activitat econòmica o professional finalitzada. 
 
La concurrència de motius econòmics es considerarà acreditada mitjançant l'aportació, en els termes que 
s'estableixin reglamentàriament, de la documentació comptable que confeccioni el treballador autònom, en què 
es registri el nivell de pèrdues exigit, així com mitjançant les declaracions de l'IVA, del IRPF i altres documents 
preceptius 
 
El treballador autònom pot formular la seva sol·licitud aportant dades estimades de tancament, a fi d'agilitar la 
instrucció del procediment, i incorporarà els definitius amb caràcter previ al dictat de la resolució. 
 
La situació legal de cessament de l'activitat dels consellers o administradors de societats inclosos en el 
RETA, es produirà quan cessin involuntàriament en aquest càrrec, o en la prestació de serveis a la mateixa i la 
societat hagi incorregut en pèrdues o bé hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de 
la xifra del capital social. 
 
D'altra banda, amplia el seu àmbit d'aplicació als autònoms que per les característiques de la seva activitat 
s'assimilen als treballadors econòmicament dependents, però que no tenen la qualificació legal per 
absència de les formalitats establertes a l'efecte. 
 
També s’ elimina l'obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la protecció per 
cessament d'activitat, i manté el caràcter voluntari d'accés al sistema de protecció. 
 
També estableix una fórmula matemàtica que s'aplicarà per adaptar el tipus de cotització a les necessitats 
financeres del sistema, situant-lo entre un mínim del 2,2% i un màxim del 4%. Aquestes regles seran d'aplicació 
a l'efecte del càlcul del tipus de cotització corresponent a l'exercici 2016. 
 
Si esteu interessats en qualsevol canvi, no dubteu a posar-nos en contacte amb el nostre departament 
laboral. 
 
 
Departament Laboral 
Parés i Aubia. 

 
 

www. paresiaubia.com 


