
límit màxim de cotització 
vigent que, per al 2016, és 
de 3.642,00€ mensuals. 

Recomanem a aquells TA 
propers a complir 47 anys i 
que vulguin incrementar la 
seva BC de cara a possibles 
càlculs de pensions de jubila-
ció, facin la sol·licitud 
abans del 31 d’octubre de 
2016, de cara a l’exercici 
2017. 

El nostre Departament Labo-
ral està a la seva disposició 
per a qualsevol consulta i/o 
aclariment al respecte, així 
com per a la realització dels 
tràmits corresponents.  

Com saben per anteriors cir-
culars, totes aquelles perso-
nes que estiguin afiliades al 
Règim Especial de Treba-
lladors Autònoms (RETA), 
poden modificar la seva base 
de cotització (BC), escollint 
entre les bases mínimes i 
màximes legalment establer-
tes, en funció de la seva 
edat. 

La voluntat de modificar la 
BC ha de  ser comunicada a 
l’Administració de la Tresore-
ria General de la Seguretat 
Social, mitjançant el model 
TA.4005.  El canvi  es pot 
sol·licitar 2 cops a l’any, 
abans del 30 d’abril (efectes  
1 de juliol), i abans del 31 
d’octubre (efectes 1 de gener 
de l’any següent). 

  RECORDATORI COTITZACIÓ TREBALLADORS  
AUTÒNOMS 

ABRIL 2016 

CIRCULAR Nº 5 

 

INCREMENT BASES DE COTITZACIÓ PER A L’EXERCICI 2016  
Normativa general i     
enllaços d’interès 

 

 
Trobaran més  

informació relativa al 
Règim Especial de 

Treballadors  
Autònoms en els  

següents enllaços: 
 

Informació RETA 
 

Bases i tipus de  
cotització 2016 

 
 
 
 
 
 
 

RECORDI QUE  
SI DESITJA  

INCREMENTAR  
LA SEVA BASE  

DE COTITZACIÓ   
PER A L’ANY 
2016, HA DE 

PRESENTAR LA 
SOL·LICITUD  

ABANS DEL 30 
D’ABRIL DE 2016 

  

Terminis per comunicar la modificació  

Informació rellevant 

BASES COTITZACIÓ MÀXI-
MES I MÍNIMES EN EL RETA 
PER AL 2016: 
 
- BASE MÀXIMA: 3.642,00 € 
- BASE MÍNIMA:     893,10 € 
 
 TA MAJORS DE 48 ANYS a 

1 de gener de 2016: 
 
- BASE MÀXIMA: 1.964,70€ 
- BASE MÍNIMA:     963,30€ 
 

● TA MENORS DE 30 ANYS 
(alta inicial): 

 

Durant 30 meses: 
 

Reducció 80%:   6 mesos 
Reducció 50%:   6 mesos 
Reducció 30%:   3 mesos 
Bonificació 30%: 15  mesos 
 
 TA MENORS DE 30 ANYS O 
DONES MENORS DE 35:  
  

Bonificació del 30% durant 30 
mesos. 

 TIPUS COTITZACIÓ: 
 

 *29,80%, en cas d’acollir-se a 
la protecció d’incapacitat tempo-
ral. 
*29,30%, si s’acull al sistema 
de protecció per cessament 
d’activitat. 
*26,50% en caso de no acollir-
se a aquesta protecció d’incapa-
citat temporal. 
*0,10%, addicional per a qui no 
cotitzi per accident de treball i 
malaltia professional. 

  

Limitacions segons la normativa vigent  

 - Podran triar la BC (dins les 
bases fixades per a l’exercici) 
els Treballadors Autònoms 
(TA) que, a 01/01/2016 tin-
guin menys de 47 anys, o 47 
anys, si en el mes de desem-
bre de 2015 la seva BC era 
igual o superior a 1.945,80€/
mes. En cas contrari la BC no 
podrà ser superior a 
1.964,70€/mes. 

- En els casos dels TA que 
tinguin 48 o més anys en 
aquesta data, i sempre que 
no vinguessin cotitzant per 
una superior, la seva BC 
haurà d’estar compresa en-
tre les quanties de 963,30 i 
1.964,70€/mes, tret que es 
tracti del cònjuge supervi-
vent. 

- Els TA que, abans dels 50 
anys, hagin cotitzat en qual-
sevol dels Règims de Segure-
tat Social durant 5 o més 
anys, únicament podran mo-
dificar la seva BC a l’alça. 

Des de l’01/01/2012, i amb 
caràcter indefinit, els TA po-
den triar, amb independència 
de la seva edat, una BC que 
pot arribar fins el 220% de la 
base mínima de cotització que 
cada any s’estableixi. 

Podran sol·licitar que la seva 
BC s’incrementi automàtica-
ment en el mateix percentat-
ge en que s’augmentin aques-
tes bases màximes. En cap 
cas, la BC podrà superar el 

Per això, els recordem que, si 
volen incrementar la seva BC 
en el RETA per a l’any 2016, 
han de presentar la 
sol·licitud abans del 30 
d’abril de 2016.  

 

Nota: Quedem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte. Recordi, si us plau, que aquesta comunicació té una finalitat exclu-
sivament informativa. Qualsevol actuació s’ha de  consultar abans amb els nostres especialistes.  
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