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Girona, 4 de novembre de 2020 
 
 
 
Assumpte: RECORDATORI VARIACIÓ BASES DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS 
 
De l’1 d’octubre fins al 31 de desembre es pot sol·licitar el canvi de bases de cotització del règim d’autònoms, 
amb  efectes des de l'1 de gener de l'any següent (Llei 6/2017 de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del 
Treballador Autònom). 
 
Així doncs, si desitja modificar la seva base de cotització, té de termini fins al 31 de desembre de 2020. A aquests 
efectes, en general, les bases mínima i màxima de cotització al 2020 són de 944,40 euros* i 4.070,10 euros 
mensuals, respectivament. No obstant això, segons l'edat que tingués a 1 de gener de 2020, la base de cotització 
que podrà triar al 2021 està limitada, 
 

(*) Els autònoms societaris (és a dir, socis que posseeixen el control efectiu de la seva societat i que a 
part hi treballen) i els autònoms que, en algun moment de l'any 2019 i de manera simultània, hagin tingut 
contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, tenen una 
base mínima de cotització de 1.214,10 euros (l’equivalent al grup de cotització 1 del Règim General). 

 
En concret: 
 

1. Si a 1 de gener de 2020 encara no havia complert 47 anys, podrà triar qualsevol base de cotització dins 
dels límits mínims i màxims indicats (944,40 euros i 4.070,10 euros). 

2. Si a 1 de gener de 2020 ja tenia 47 anys se li aplicarà la mateixa regla, sempre que la seva base de 
cotització al desembre de 2019 hagués estat igual o superior a 2.052,00 euros. Per contra, si la seva 
base de cotització en aquest mes va ser inferior, no podrà escollir una base superior a 2.077,80 euros.  

3. Si a 1 de gener de 2020 ja tenia 48 o més anys, podrà escollir una base entre 944.40 euros i 2.077,80 
euros si la seva base era igual o inferior a 2.052,00 euros, i si la base era major a 2.025,00 euros, podrà 
escollir una base compresa entre 944,40 euros i el seu import incrementat en un 7%. 

 
Si desitja realitzar un canvi de bases o fer-nos  qualsevol consulta al respecte, estem a la seva disposició al 
telèfon 972 20 10 14 (Àrea de Laboral – Carme Carreras / Laura Momplet) o bé enviant un correu electrònic a 
laboral@ribasalvarez.cat. 
 
Atentament,  
 
Ribas-Àlvarez Gestió Laboral SL 
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