
 
 ribas àlvarez gestió laboral slu tel  972 201 014 
 nif: B-17.354.846 fax 972 226 919 
 C/ Sèquia, 7, 2a planta -17001 Girona laboral@ribasalvarez.cat 

 

Assessoria Corredoria d’Assegurances Àrea Advocats Despatx de la Garrotxa Membre de: 
Sèquia, 7, 3a planta Sèquia, 7, 2a planta Sèquia, 7, 1a planta Pou de Glaç, 20 
17001 Girona 17001 Girona 17001 Girona 17800 Olot 
tel 972 210 673 tel 972 201 014 tel 972 414 873 tel 972 276 401  
fax 972 218 731 fax 972 226 919 fax 972 416 734 fax 972 271 347 
assessoria@ribasalvarez.cat corredoria@ribasalvarez.cat advocats@ribasalvarez.cat infolot@ribasalvarez.cat 
 

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona: Volum 670, Foli 9, Full núm. Gi-13014 

 
Girona, 15 de juny de 2022 

 
 
 
Assumpte: Recordatori variació bases de cotització règim especial autònoms 
 
 
El proper 30 de juny finalitza el termini per sol·licitar el canvi de bases de cotització del règim d’autònoms, amb efectes 
des de l'1 de juliol de  2022. 

Per al 2022, la base de cotització es fixa dins dels  límits que representen: 

 La base màxima fins  a 4.139,40 euros al mes. 

 La base mínima és de 960,60 euros al mes (*). 

(*) 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 2021 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 1.234,80 euros  (l’equivalent 
al grup de cotització 1 del Règim General). 
 
 
Tot i això, segons l'edat de l'autònom a l'1 de gener, la base de cotització a triar el 2022 està limitada. A aquests 
efectes: 
 

 Si l'1 de gener del 2022 encara no havia complert 47 anys, podrà triar qualsevol base de cotització dins dels límits 
mínims i màxims indicats. 
 

 La mateixa regla se li aplicarà si a aquesta data tenia 47 anys i la seva base de cotització, el desembre del 2021, 
va ser igual o superior a 2.077,80 euros (o si causa alta al RETA amb posterioritat a aquesta data). Si no es 
compleixen els requisits indicats, no podrà triar una base superior a 2.113,20 euros mensuals. No obstant això, 
podreu triar una base superior (fins a la màxima de 4.139,40 euros) si exerciteu la vostra opció abans del 30 de 
juny de 2022 (amb efectes a 1 de juliol de 2022). 

 
 Els autònoms que a principis de 2022 ja tenien 48 anys o més i vulguin augmentar-ne la base només podran triar 

una base entre 1.035,90 euros i 2.113,20 euros. 
 
 
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) o bé enviant un correu electrònic a ccarreras@ribasalvarez.cat. 
 
 
Atentament, 
 
 
David Carbonés Andorrà 
Director de l’Àrea de Laboral 
Ribas-Àlvarez Gestió Laboral SL 
 


