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OCUPACIÓ - CONTRACTES DE TREBALL

Bonificacions/reduccions a la Seguretat 
Social a treballadors autònoms

ABRIL 2020

Els autònoms i els emprenedors
Els autònoms i els emprenedors ocupen un lloc destacat 
en les polítiques d’ocupació.
Unes polítiques entre els objectius de les quals també 
s’inclou el foment de l’emprenedoria col·lectiva i el su-
port i l’impuls a l’Economia Social, les entitats de la qual 
han demostrat una important capacitat quant a creació 
i manteniment d’ocupació arribant a convertir-se, fins i 
tot, en alternativa per a altres empreses que van veure 
en algunes de les seves fórmules la manera d’evitar la 
seva desaparició.
Per a això, i en l’àmbit específic del treball autònom, 
s’introdueixen nous incentius i bonificacions en la co-
tització al Règim Especial de la Seguretat Social dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms i es millo-
ren alguns dels ja existents, alhora que s’unifiquen en 
un únic text els incentius a l’autoocupació per dotar de 
transparència i més seguretat jurídica el marc regula-
tori vigent.
En definitiva, les mesures presentades coadjuven a re-
fermar el full de ruta emprès en els últims anys en ma-
tèria d’autoocupació, que s’articula al voltant de tres 
eixos: impulsar l’autoocupació, individual o col·lectiva; 
donar suport als qui ja han emprès perquè puguin con-
solidar i fer créixer els seus projectes; i avançar en la 
millora de la protecció social dels autònoms amb l’ob-
jectiu de salvar la bretxa que hi ha entre els treballa-
dors per compte propi i els treballadors assalariats.
Treballadors que causin alta inicial o 
que no hagin estat d’alta en els 2 anys 
immediatament anteriors en el Règim 
Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
Que optin per la base mínima de cotització

Reducció a 62,70 euros mensuals per la quota de con-
tingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, 
durant els 12 mesos immediatament següents a la data 
d’efectes de l’alta.
Si l’activitat es desenvolupa en municipis de menys de 
5.000 habitants, la reducció de 62,70 euros s’aplicarà 
durant 24 mesos. No seran aplicables les reduccions i 
bonificacions per als 12 mesos posteriors al període ini-
cial.
Que optin per una base de cotització superior a 
la mínima que els correspongui

Reducció mensual equivalent al 80% de la quota, d’acord 
amb l’establert en l’article 31.2 de la Llei 20/2007, d’11 
de juliol, de l’Estatut del Treballador Autònom, durant 
els 12 mesos immediatament següents a la data d’efec-
tes de l’alta.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en 
els dos supòsits anteriors i independentment de la base 
de cotització triada, podran aplicar-se sobre la quota 
per contingències comunes, inclosa la incapacitat tem-
poral, i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins 
a completar un període màxim de 24 mesos després de 
la data d’efectes de l’alta:

a) Una reducció equivalent al 50% de la quota du-
rant els 6 mesos següents al període inicial previst 
en qualsevol dels dos primers supòsits.
b) Una reducció equivalent al 30% de la quota du-
rant els 3 mesos següents al període assenyalat en 
la lletra a).
c) Una bonificació equivalent al 30% de la quota du-
rant els 3 mesos següents al període assenyalat en 
la lletra b).

Treballadors menors de 30 anys, o dones 
menors de 35 anys, que causin alta inicial 
o no hagin estat d’alta en els 2 anys 
immediatament anteriors en el RETA
A més de les reduccions i bonificacions previstes amb 
caràcter general, una bonificació addicional equivalent 
al 30% sobre la quota per contingències comunes, in-
closa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos se-
güents a la finalització del període de bonificació previst 
amb caràcter general.
En aquest supòsit la durada màxima de les reduccions i 
bonificacions serà de 36 mesos.
Treballadors amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%, víctimes de violència 
de gènere i víctimes de terrorisme, que 
causin alta inicial o que no hagin estat d’alta 
en els 2 anys immediatament anteriors en el 
RETA
Que optin per la base mínima de cotització

Reducció a 62,70 euros mensuals per la quota per con-
tingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, 
durant els 12 mesos immediatament següents a la data 
d’efectes de l’alta.
Si l’activitat es desenvolupa en municipis de menys de 
5.000 habitants, la reducció de 62,70 euros s’aplicarà 
durant 24 mesos. No seran aplicables les reduccions i 
bonificacions per als 12 mesos posteriors al període ini-
cial.
Que optin per una base de cotització superior a 
la mínima que els correspongui

Reducció equivalent al 80% de la quota, inclosa la inca-
pacitat temporal, durant els 12 mesos immediatament 



X XXXXX
Per obtenir més informació: Segueix-nos a:Troba’ns a:

             www.sepe.es

següents a la data d’efectes de l’alta.
Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en 
els dos supòsits anteriors i independentment de la base 
de cotització triada, podrà aplicar-se una bonificació del 
50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa 
la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a comple-
tar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes 
de l’alta.
Treballadores autònomes durant el descans 
per naixement, adopció, guarda amb 
finalitats d’adopció, acolliment, risc durant 
la lactància natural
Bonificació del 100% de la quota que resulti d’aplicar, a 
la base mitjana que tingui el treballador en els 12 mesos 
anteriors a la data en què va acollir-se a aquesta mesu-
ra, el tipus de cotització obligatori que correspongui per 
raó de la seva activitat. Aquesta bonificació serà com-
patible amb l’establerta al Reial Decret-Llei 11/1998.
La durada serà durant el període de descans; mínim un 
mes.
Bonificacions per conciliació de la vida 
personal i familiar vinculada a la contractació
Bonificació del 100% de la quota per contingències co-
munes (50% si la contractació és a temps parcial) que 
resulti d’aplicar, a la base mitjana que tingui el treba-
llador en els 12 mesos anteriors a la data en què va 
acollir-se a aquesta mesura, el tipus de cotització mínim 
vigent, per a treballadors autònoms que continuïn d’alta 
en el RETA i contractin un treballador a temps complet o 
parcial en els supòsits de:
• Cura de menors de 12 anys.
• Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o 

afinitat fins al segon grau, en situació de dependèn-
cia.

• Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o 
afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràli-
si cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lec-
tual amb un grau de discapacitat reconegut igual o 
superior al 33% o una discapacitat física o sensorial 
amb un grau de discapacitat reconegut igual o supe-
rior al 65%, quan aquesta discapacitat estigui degu-
dament acreditada, sempre que l’esmentat familiar 
no exerceixi una activitat retribuïda.

En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos 
d’alta en el RETA, la base mitjana de cotització es calcu-
larà des de la data d’alta.
Durada fins a 12 mesos, amb una durada mínima del 
contracte de 3 mesos.
Treballadores autònomes que es reincorporin 
al treball en determinats supòsits
Les treballadores autònomes que hagin cessat en la 
seva activitat per naixement, adopció, guarda amb fi-
nalitats d’adopció, acolliment i tutela i tornin a exercir 
una activitat per compte propi en els 2 anys següents 
a la data de cessament tindran una quota fixa per con-
tingències comunes i contingències professionals de 60 
euros mensuals durant els 12 mesos immediatament 
següents a la data de reincorporació al treball, sempre 

que optin per cotitzar per la base mínima establerta 
amb caràcter general.
Si optessin per una base superior a la mínima podrà 
aplicar-se durant el període abans esmentat una bo-
nificació del 80% sobre la cotització per contingències 
comunes.
Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors 
autònoms
Tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos se-
güents a la data d’efectes de l’alta, equivalent al 50% 
durant els primers 18 mesos i al 25% durant els 6 me-
sos següents.
Treballadors autònoms a les Ciutats de Ceuta i Melilla 
dedicats a activitats enquadrades en els sectors d’Agri-
cultura, Pesca i Aqüicultura; Indústria, excepte Energia 
i Aigua; Comerç; Turisme; Hostaleria i la resta de ser-
veis, excepte el Transport Aeri, Construcció d’Edificis, 
Activitats Financeres i d’Assegurances i Activitats Im-
mobiliàries
Bonificació del 50% en les seves aportacions a les quo-
tes de la Seguretat Social per contingències comunes, 
així com pels conceptes de recaptació conjunta de des-
ocupació, formació professional i fons de garantia sa-
larial.
Normativa de referència
• Articles 31, 32, 36 i 38 de la Llei 20/2007, d’11 de 

juliol, de l’Estatut del Treballador Autònom, modifi-
cada per la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la 
qual es modifica i actualitza la normativa en matèria 
d’autoocupació i s’adopten mesures de foment i pro-
moció del treball autònom i de l’economia social.

• Article 30 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Es-
tatut del Treballador Autònom, modificada per la Llei 
25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona 
oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres 
mesures d’ordre social.

• Article 35 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Esta-
tut del Treballador Autònom, modificat per la dispo-
sició final desena de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, 
de Reformes Urgents del Treball Autònom.

• Article 38 bis de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de 
l’Estatut del Treballador Autònom, afegit per la Llei 
6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del 
Treball Autònom.

Cofinançament del Fons Social Europeu
Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social 
descrites podran estar cofinançades pel FSE.

https://www.sepe.es/HomeSepe
https://twitter.com/empleo_sepe
https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO
https://www.linkedin.com/company/servicio-publico-de-empleo-estatal
https://www.youtube.com/c/SEPEServicioPublicoEmpleoEstatal
https://www.flickr.com/photos/sepeempleo/

