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L’Hospitalet de Llobregat, 19 de setembre de 2022 

 

 

 

Benvolguts/des, 

 

Com ja sabeu, aquest estiu s’ha publicat el RDL 13/2022 pel qual es regula un nou sistema de 

cotització per les persones treballadores autònomes incloses al RETA de la Seguretat Social, 

que començarà a aplicar-se a partir de l’01/01/2023. 

Aquest nou sistema implica que haurem de cotitzar en funció dels rendiments anuals obtinguts 

en la realització de les nostres activitats econòmiques, siguin empresarials o professionals. En 

general, la base de cotització haurà d’estar compresa, en funció del rendiments que preveiem 

obtenir cada any (i que hem de comunicar a la Seguretat Social), entre una base de cotització 

mínima i una base de cotització màxima establertes segons trams de rendiments mitjançant 

unes taules de trams (una Taula General i una Taula Reduïda per rendiments inferiors al SMI). 

Finalitzat l’any, i segons els rendiments anuals definitivament obtinguts, la Seguretat Social 

procedirà a la regularització de la cotització, i ens reclamarà o retornarà d’ofici les diferències 

de quotes abonades. 

Però en el cas de les persones treballadores autònomes que arribareu a 31/12/2022 ja 

d’alta i cotitzant en el RETA, la normativa ens dona, per l’any 2023, l’opció de triar 

entre: 

• escollir començar a cotitzar pel nou sistema de cotització per trams segons els 

rendiments anuals previstos per 2023 (Taula General o Taula Reduïda); o bé 

 

• en el cas de no exercitar l’opció pel nou sistema, continuarem durant el 2023 cotitzant 

per la base de cotització que ens correspondria el mes de gener, aplicant a la base del 

desembre/2022 els canvis i increments que les poguessin correspondre (segons la Llei 

de Pressupostos Generals de l’Estat 2022 i la normativa encara vigent).  

D’altra banda, si el 31/12/2022 vinguéssim cotitzant per una base de cotització superior a la 

que ens correspondria pels nostres rendiments nets segons el nou sistema de cotització, 

podrem mantenir-la, o bé una base que sigui inferior a aquesta, encara que els nostres 

rendiments determinessin l’aplicació d’una base inferior. 

Per tant, en el cas que no vulguem optar pel nou sistema de cotització, estem a temps de 

modificar la base de cotització mensual que tenim actualment, dins dels límits permesos 

segons l’edat, fins el proper dia 30 de setembre. D’aquesta manera, la nova base triada 

tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre i arribarem al 31/12/2022 amb la base que 

desitgem mantenir durant tot l’any 2023. 

 

Finalment, per aquelles persones treballadores autònomes que vingueu gaudint de la tarifa 

plana, aquesta tarifa plana seguirà aplicant-se en els mateixos termes a totes aquelles que ja 

fóssiu beneficiàries de la mateixa abans de l’01/01/2023 i fins que finalitzin els períodes màxims 

que en tingueu establerts per l’aplicació.  

 


