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BERRIAK AUTONOMOENTZAT    

 

2019an gizarte-babesa izango da autonomoentzat, baina trukean igo egingo dira kuotak 
(oinarrien, tasen eta kotizazio berri nahitaezkoen igoera). Aldaketa hauek sartuko dira 
indarrean datorren urtarrilean: 
  
 
Igoera autonomoen kuotetan 
 
Autonomo guztiek nabarituko dute igoera beren kotizazioen ordainagirietan 2019ko 
urtarriletik aurrera. Alde batetik, kotizazioaren oinarri minimoetan eta tasetan 
gehikuntza gertatu da, eta, bestetik, borondatezkoak ziren estaldura batzuk 
derrigorrezko izatera pasatu dira. 
 

- Kotizazioen oinarri minimoek % 1,25eko igoera izango dute. 
 

- Kotizazio-tasa % 30ekoa izango da. Nahitaez, kontingentzia guztiak barne 
hartzen ditu. % 28,30ean finkatzen dira kontingentzia arruntak, aldi baterako 
ezgaitasuna gehitzen du, eta Araubide Orokorrarekin parekatzen da; 
kontingentzia profesionalei dagokienez, % 0,9 izango da langile guztientzat, eta 
Araubide Orokorreko gutxieneko tarifaz azpikoa; jardunari uztearentzat % 0,7an 
finkatzen da tasa, soldatapekoen langabezia-kotizazioa baino baxuago, hain 
zuzen; eta, azkenik, % 0,1ean ezartzen da Prestakuntza eta Prebentziorako. 
Datorren urtetik aurrera, igoera mailaz maila aplikatuko da honako tarte 
hauekin: 2019an % 30ekoa izango da; 2020an % 30,3koa; 2021ean % 30,6koa, 
eta 2022an % 31n finkatuko da behin betikoz. 
 

- Nahitaezkoa izango da jarduna uzteagatiko estalduragatik kotizatzea  
(autonomoen langabezia). 
 

- Autonomoek nahitaez kotizatu beharko dute bai kontingentzia arruntentzat 
(gaixotasun arrunta eta lanez kanpoko istripua) bai kontingentzia 
profesionalentzat (lan-istripua eta laneko gaixotasuna). Salbuespen bakarrak 
izango dira Nekazaritzako Norberaren Konturako Langileentzat Sistema Berezia 
(SETA) eta  Autonomoen Erregimeneko Kooperatibetako Bazkideena (RETA), 
baldin eta gizarte-prestaziozko sistemarik baldin badute. 
 

- Hilean 60 €-ko tarifa finkoko kuota. Modu horretan, kontingentzia arrunt eta 
profesionalagatiko estalduraren derrigortasunera egokitzen da; bai 
autonomoentzat, orokorrean, bai desgaitasun eta gutxieneko biolentziaren 
kasuetan, 60 eurokoa izango da kuota (51,50 kontingentzia arruntengatik eta 
8,50 profesionalengatik). Gutxienekoaren gainetik kotizatzen bada, 



kontingentzia arruntagatiko kuota % 80an murriztuko da. Azkenik, 13. eta 24. 
asteen artean hobari bat aplikatuko da dagokion kontingentzia arruntagatiko 
kuotaren gain.   
 

- Hobetu egin da jardunari uzteagatiko prestazioa (autonomoen langabezia). 
Bikoiztu egin dira prestazioaren iraupen-aldiak, eta, ondorioz, prestazioaren 24 
soldata kobratzera ere irits liteke, 4ko gutxienekoarekin, kotizatutako kantitateen 
arabera.  
 
 

Urtarriletik, bikoiztu egin da autonomoen langabeziaren iraupena: prestazioa 24 
hilabetez kobratu ahal izango da, orain bezala 12 hilabetez kobratu ordez. 
 

- Prestazio osagarri bat sortu da langile autonomoaren kotizazioari dagokiona, aldi 
baterako ezgaitasunagatiko medikuaren bajaren 61. egunetik aurrera. Modu 
horretan, autonomoek ez dute ordainduko Gizarte Segurantzako kuotarik 
gaixotasunagatik edo aldi baterako ezgaitasunagatik hartutako bajaren bigarren 
hilabetetik aurrera, altan izan arte. 
 

Bi hilabete baino gehiagoan bajan den autonomoak ez du Gizarte Segurantzaren kuota 
ordaintzen jarraitu beharrik izango. 
 
Honako hauek dira akordioari esker prestazioetan izan diren beste hobekuntza batzuk: 
 

- Autonomoek eskubidea izango dute lan-istripuagatiko edo laneko 
gaixotasunagatiko bajaren lehen egunetik prestazioa kobratzeko.  
 

- Autonomoek, amatasun-bajaren prestazioaren ondorengo 24 hilabeteren barruan, 
60 €-ko tarifa finko bat lortu ahal izango dute 12 hilabetean zehar, aldez aurretik 
beren jarduera utzi beharrik izan gabe.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


