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COL.LECTIUS ALS QUE ÉS D’APLICACIÓ 
L’ESTATUT DEL TREBALLADOR AUTÒNOM 

  AUTÒNOM PERSONA FÍSICA 

  AUTÒNOM FAMILIAR COL.LABORADOR 

  SOCIS DE SOCIETATS COL·LECTIVES I COMANDITÀRIES 

  COMUNERS DE COMUNITATS DE BÉNS I SOCIETATS CIVILS 

  SOCIS-ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS CAPITALISTES  

  TREBALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS 
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Són els que realitzen de forma habitual, personal i directa, per compte 
propi i fora de l’ àmbit de direcció i organització d’ una altra persona, 
una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, tant si tenen o 
no treballadors al seu càrrec.  

 

AUTÒNOM PERSONA FÍSICA  
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Són els familiars fins a segon grau per consanguinitat o afinitat dels 
anteriors que convisquin amb ells formant part de la unitat familiar i 
que no tinguin la condició de treballadors per compte aliè que realitzin 
treballs per ells de forma habitual i que no tinguin la condició d’ 
assalariats. 

 

AUTÒNOM FAMILIAR COL·LABORADOR  
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Els socis industrials de societats regulars col·lectives i societats 
comanditàries que treballin en el negoci a títol lucratiu i de forma 
habitual, personal i directa. 

 

 SOCIS DE SOCIETATS COL·LECTIVES I COMANDITÀRIES  
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Els comuners de comunitats de béns i socis de societats civils també 
estan inclosos en el règim d’ autònoms, excepte que la seva activitat es 
limiti a la mera administració dels béns posats en comú. 

 

 COMUNERS DE COMUNITATS DE BÉNS I SOCIETATS CIVILS  
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Les persones que exerceixin les funcions de direcció i gerència dins el 
càrrec d’ administrador o conseller delegat, o prestin altres serveis per 
una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, 
personal i directa, estaran inclosos en el règim especial dels 
treballadors autònoms quan tinguin el control efectiu directe o 
indirecte de la societat. 

 

 SOCIS-ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS CAPITALISTES
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• El TRADE és la persona física que realitza una activitat econòmica o 
professional a títol lucratiu i de forma habitual. 

• El TRADE executa aquesta activitat de forma personal, directa i 
predominantment per una persona física o jurídica anomenada  client. 

• El TRADE depèn d’ aquest client econòmicament per percebre d’ ell al 
menys el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’ activitats 
econòmiques o professionals.  
 

S’ han de complir altres requisits addicionals: 
 
• No poden tenir treballadors per compte aliè al seu càrrec ni contractar ni 

subcontractar l’ activitat amb tercers. 
• No executar la seva activitat de forma indiferenciada amb els treballadors 

que prestin serveis amb contractació laboral per compte del client. 
• Disposar d’ infraestructura productiva i material propis, sense perjudici de 

les indicacions tècniques que pogués rebre del seu client. 
• Rebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva 

activitat, d’ acord amb lo pactat amb el client i assumint el risc d’ aquella. 
 

 TREBALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS  
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Alta inicial obligatòria. Produeix efectes des del primer dia del mes 
natural. 

Sol·licitar l’ alta dins del termini dels 30 dies naturals següents a l’ 
inici de l’ activitat. 

Edat mínima per entrar al RETA = 18 anys. 

Baixa d’ autònoms s’ ha de presentar dins els 6 dies naturals a partir 
de la data del cessament. 

 

AFIL·LIACIÓ  
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 Menors de 47 anys és la que esculli el propi treballador dintre els límits que 
representen les bases mínima 850,20€/mes i màxima 3.262,50€/mes. 

 
 Treballadors de 48 anys o més, la base ha d’ estar compresa entre les quanties de 

916,50 i 1.870,50€/mes. 
 

 Treballadors amb 47 anys a l’ 01.01.2012 que tinguin una base de cotització inferior a 
1.682,70 € no poden escollir una base superior a 1.870,50€ excepte que ho demanin 
abans del 30 d’abril. 

 
Tipus de cotització per l’ any 2012 : 

 
 Per contingències comunes és del 29,80% o el 29,30% si l’ interessat està acollit al 

sistema de protecció per cessament d’ activitat. Si l’ interessat renuncia a la cobertura 
per IT, el tipus és del 26,50% 

 
 Per contingències d’ accidents de treball i malalties professionals s’ apliquen uns 

percentatges en funció de l’ activitat que desenvolupa l’ autònom. 
 

 Per cessament d’ activitat és del 2,2% 
 
QUOTA MÍNIMA  254,21 €/mes 
QUOTA MÀXIMA 975,49 €/mes 
QUOTA MÀXIMA MAJORS 48 ANYS 559,28 €/mes. 

 

BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ  
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COTITZACIÓ PER I.T. I CONTINGÈNCIES 
PROFESSIONALS 

La cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal 
derivada de contingències comunes té per al col·lectiu d’ autònoms 
caràcter obligatori. 

 

La protecció de la cobertura de les contingències d’ accidents de 
treball i malalties professionals té caràcter voluntari, excepte pels 
TRADE i per aquells que estiguin obligats a formalitzar-la per elevat 
risc de sinistralitat. 

 

L’ increment que suposa acollir-se a la cobertura per les contingències 
d’ accidents de treball i malalties professionals és calcula en funció de 
l’activitat en la que està donat d’alta l’autònom. Pot anar des del 0,90% 
al 7,15% 
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BONIFICACIONS (1) 

Reduccions i bonificacions: 

Treballadors en pluriactivitat devolució com a màxim del 50% de les 
quotes ingressades al RETA si han superat la quantitat de 10.969,42 
euros de cotització. 

  Les persones amb discapacitat que causin alta inicial al RETA tindran 
una bonificació del 50% de la quota que resulti d’ aplicar sobre la 
base mínima el tipus vigent en cada moment en el règim especial. 

Els treballadors autònoms que es dediquin a l’ activitat de venda 
ambulant o venda a domicili. 

Altres col·lectius que es determini legalment. 

A partir de 01-01-2013, els que exerceixin la seva activitat a temps 
parcial en unes condicions anàlogues a un treballador per compte 
aliè contractat a temps parcial. 
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 TREBALLADORES REINCORPORADES DESPRÉS DE LA MATERNITAT: 

Bonificació del 100% de la quota per contingències comunes durant 
12 mesos.  

 
 TREBALLADORS I TREBALLADORES MENORS DE 30 O DE 35 ANYS:  

Pels treballadors de 30 o menys anys, o de 35 o menys anys si és 
tracta d’ homes o dones incorporades al RETA després de 12-10-
2007 reducció en la quota durant els 15 mesos del 30% prorrogable 
a 15 més. 

 
 TREBALLADORS DE 65 ANYS O MÉS: 
 Exempció de cotitzar a la Seguretat Social excepte per IT sempre que 

acreditin 35 anys de cotització. A partir de 01-01-2013 serà 65 anys i 
38 anys de cotització o bé 67 anys d’ edat i 37 anys de cotització. 

 

BONIFICACIONS (2) 
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PRESTACIONS PER I.T. 
CONTINGÈNCIES COMUNES 

Per tenir dret a la prestació econòmica d’ IT per contingències comunes és 
necessari: 
 Estar afiliat i d’ alta. 
 Tenir cobert un període mínim de cotització de 180 dies dins els últims 5 

anys. 
 Trobar-se al corrent de pagament de les corresponents quotes a la 

Seguretat Social. 
 Declaració situació negoci. 
 Termini de presentació documentació de 15 dies des de l’ inici de la IT. 
 
Quantia diària és el resultat d’ aplicar a la base reguladora els següents 
percentatges: 
 Des del dia 4 al 20 de la baixa, el 60% 
 A partir del dia 21, el 75% 
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PRESTACIÓ I.T. PER  
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS  

 

 
Pot ser per malaltia professional o per accident de treball. 
 
 Els treballadors que hagin millorat voluntàriament l’ acció protectora 
tenen dret a: 
 
 Assistència sanitària 
 Subsidi per Incapacitat Temporal 
 Prestacions per Incapacitat permanent 
 Prestacions per mort i supervivència 
 Indemnitzacions per lesions permanents derivades d’ accidents 

laborals que no causin incapacitat. 
  
La prestació per I.T. es merita a partir del primer dia següent a la baixa. 
És el 75% de la base reguladora. 
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PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT (1) 
 
 
 
 

Per tenir dret a la protecció per cessament d’ activitat, els treballadors 
autònoms han de reunir els següents requisits: 
 
 Estar a la data del cessament de l’ activitat afiliats, d’ alta i tenir 

cobertes les contingències professionals en el RETA. 
 Sol·licitar la baixa al RETA per cessament d’ activitat. 
 Tenir cobert un període mínim de cotització exigit (12 mesos). 
 Trobar-se en situació legal de cessament d’ activitat i subscriure el 

compromís d’ activitat i acreditar activa disponibilitat per a la 
reincorporació al mercat laboral a través d’ activitats formatives… 

 No haver complert l’ edat per optar a la pensió de jubilació, excepte 
que el treballador no tingui acreditat el període de cotització 
requerit. 

 Trobar-se al corrent de pagament de les quotes. 16 



 
 
L’ acció protectora comprèn les següents prestacions: 
 Prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu de l’ 

activitat. 
 Abonament de la cotització per contingències comunes al règim 

corresponent durant la percepció de la prestació econòmica. 
 Mesures de formació, orientació professional i promoció de l’ activitat 

emprenedora. 
 

Les situacions legals per cessament d’ activitat ha de ser per alguna de les 
següents causes: 
 Cessament per motius econòmics, tècnics, productius u organitzatius . 
 Força major superior a tot control i previsió aliena al treballador 

autònom o empresari . 
 Pèrdua de la llicència administrativa necessària per l’ exercici de l’ 

activitat. 
 Cessament per violència de gènere. 
 Divorci o acord de separació matrimonial. 
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PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT (2) 



La duració de la prestació econòmica està en funció dels períodes de 
cotització efectuats dins els 48 mesos anteriors a la situació legal de 
cessament de l’ activitat, dels que al menys 12 han de ser continuats i 
immediatament anteriors a l’ esmentada situació. 
 
 
Tipus  cotització : 2,2%. 
 
Quantia màxima : 175% de l’ IPREM. Si el treballador autònom té un fill o 
més és el 200% o 225% respectivament. 
 
Quantia mínima : 107% o 80% de l’ IPREM segons el treballador tingui fills 
al seu càrrec o no. 
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PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT (3) 



COTITZACIO PERÍODE DE PROTECCIÓ PERÍODE DE PROTECCIÓ 

      

MESOS MESOS FINS 59 ANYS MESOS A PARTIR 60 ANYS 

      

DE 12 A 17 2 2 

      

DE 18 A 23 3 4 

      

DE 24 A 29 4 6 

      

DE 30 A 35 5 8 

      

DE 36 A 42 6 10 

      

DE 43 A  47 8 12 

      

DE 48 EN ENDAVANT 12 12 

 PERÍODES COTITZACIÓ I PROTECCIÓ 
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PRESTACIÓ PER MATERNITAT I PATERNITAT 

Els treballadors inclosos en el RETA tenen dret a les prestacions per 
maternitat i paternitat exactament igual que els del RGSS. 
 
Requisit: portar cotitzats al menys 180 dies. 
 
Quantia: 100% de la base reguladora. 
 
Durada: 16 setmanes. 
 
Paternitat es pot percebre des de el naixement del fill fins que finalitzi el 
període corresponent al descans per maternitat i té una durada de 13 
dies. 
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JUBILACIÓ 

La jubilació en els treballadors autònoms és exactament igual que la del 
RGSS amb les següents particularitats: 
 Edat. Fins el 01-01-2013 l’ edat mínima de jubilació era de 65 anys. A 

partir d’ aquesta data hi haurà alguna altra fórmula per accedir a la 
jubilació anticipada. 

 
 Quantia. Per calcular la quantia de la pensió, s’ aplica a la base 

reguladora el percentatge procedent de computar, exclusivament, els 
anys de cotització efectiva del beneficiari. La quantia a percebre s’ abona 
mensualment amb dues pagues extraordinàries. 

 
 Base reguladora. El càlcul s’ efectua exactament igual que en el RGSS i 

actualment és el promig dels últims 15 anys, encara que a partir de l’ 01-
01-2013 aquest període s’ anirà incrementant gradualment. 

 
 Carència. Fins el 01-01-2013, el període de carència requerit és de 15 

anys de cotització, 2 dels quals han d’ estar compresos dintre els 15 anys 
immediatament anteriors al fet causant. 21 



VIDUITAT-ORFANDAT-AUXILI DEFUNCIÓ 

 Viduïtat  
Requisits: en el moment de la mort s’ ha de tenir cobert període de cotització 
de 500 dies dins els 5 anys anteriors al fet causant excepte en accident laboral 
o malaltia professional. 
Quantia: 52% de la base reguladora amb excepcions. 
  
 Orfandat 
Requisits: estar d’ alta sense necessitat de període de carència o si no està d’ 
alta tenir com a mínim 15 anys de cotització. 
Quantia: 20% de la base reguladora per cada fill. 
  
 Auxili Defunció 
45,10 euros pagament únic. 
  
Tenen la mateixa protecció que el RGSS. 
  22 



CAPITALITZACIÓ DE LES  
PRESTACIONS D’ATUR (1) 

Els desocupats poden percebre: 
 En un pagament únic la prestació d’ atur a que tinguin dret 

 
 Abonament mensual de l’ import de les prestacions per atur per a subvencionar 

la cotització del treballador a la Seguretat Social. 
 

Requisits: 
 Tenir la intenció de: 

 
 Incorporar-se de forma estable i a temps complert, com a socis treballadors d’ 

una cooperativa de treball associat o d’ una societat laboral. 
 

 Treballadors amb discapacitat en el cas de que es converteixin en treballadors 
autònoms. 

 
 Els desocupats, sense tenir la condició de persones amb discapacitat, de 

convertir-se en treballadors autònoms però amb diferents condicions.  
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 No haver fet us de la capitalització en els 4 anys immediatament anteriors. 
 
 Tenir pendents de percebre un número de mesos de prestació igual o superior 

a 3. 
 
 Sol·licitar la capitalització de forma simultània a la sol·licitud de les prestacions, 

o en qualsevol moment posterior a la percepció.  
 
 Presentar una certificació de haver sol·licitat l’ ingrés en una cooperativa de 

treball associat o societat laboral, o bé el projecte d’ estatuts si es tracta d’ una 
nova societat. 

 
 En el cas de treballadors estrangers amb dret a les prestacions per 

desocupació, és requisit indispensable estar legalment a Espanya i amb el 
corresponent permís de treball. 
 

 S’ha d’iniciar l’activitat o trobar-se en fase d’inici en el termini d’un mes des de 
la percepció de la capitalització i donar-se d’alta en el corresponent règim de la 
Seguretat Social. 

CAPITALITZACIÓ DE LES  
PRESTACIONS D’ATUR (2) 
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Quantia. La capitalització de les prestacions per desocupació suposa: 
 
 L’ abonament en una sola vegada del valor actual, total o parcial, de l’ 

import de les prestacions a què tingués dret el treballador, calculada en 
dies complerts, o de les que li faltessin percebre en el supòsit d’haver-se 
iniciat la seva percepció.  

 
 L’ abonament mensual de l’ import de les prestacions per desocupació 

per subvencionar la cotització.  
     
 La prestació per desocupació percebuda en la modalitat de pagament        
únic està exempta amb el límit de 15.500 euros. Els requisits per gaudir de 
l’ exempció són: destinar les quantitats percebudes a les finalitats 
esmentades anteriorment i manteniment durant 5 anys de l’ acció o 
participació si s’hagués integrat en societat laboral o cooperativa o de 
l’activitat si hagués destinat les quantitats a desenvolupar una activitat com 
a treballador autònom. 

CAPITALITZACIÓ DE LES  
PRESTACIONS D’ATUR (3) 
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Infraccions i sancions en cas de no destinar la capitalització a la finalitat 
per la que s’ ha concedit: 
 
 Retorn de les quantitats 

 
 Impossibilitat de reprendre la prestació d’ abonament mensual 

 
 Possibilitat d’ exclusió durant 1 any de l’ accés a qualsevol altra 

prestació econòmica. 
  

CAPITALITZACIÓ DE LES  
PRESTACIONS D’ATUR (4) 
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A la vostra disposició per qualsevol dubte: 
 

Glòria Castells 
 

gloria@gestoriacastells.com 
 

972.26.01.74 
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