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AUTÒNOMS: INCREMENTS BASES DE COTITZACIÓ PER A L’EXERCICI 2020 

Com sabeu per anteriors circulars, totes aquelles persones que es trobin incloses en el  Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA), poden modificar la seva base de cotització (BC), escollint entre les bases mínimes i màximes legalment 
establertes, en funció de la seva edat, havent de comunicar la seva voluntat a l’Administració General de la Seguretat 
Social. 

La darrera reforma del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, realitzada pel 
Reial Decret 17/2019, de 25 de gener, va establir la possibilitat de modificar fins a 4 vegades a l’any la base per la qual 
vinguessin cotitzant els treballadors autònoms, escollint una altra dins dels límits màxims i mínims que els hi resultin 
aplicables, amb els següents efectes: 
 
a) 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’ 1 de gener i el 31 de març. 
b) 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’ 1 d’abril i el 30 de juny. 
c) 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’ 1 de juliol i el 30 de setembre. 
d) 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’ 1 d’octubre i el 31 de desembre. 
 

Per tant, i un cop arribat el darrer trimestre de l’any, us recordem que si desitgeu incrementar la vostra BC per al proper 
exercici 2020, heu de presentar la sol·licitud abans del 31 de desembre de 2019. 

D’altra banda, els treballador autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial 
poden sol·licitar que, mentre mantinguin la seva situació d’alta en aquest règim, la seva base de cotització s’incrementi 
automàticament en el mateix percentatge en que s’incrementin aquestes bases màximes.  

Tanmateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que, 
mentre mantinguin la seva situació d’alta, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge 
en que s’incrementin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització escollida pot 
ser superior al límit màxim que pogués afectar al treballador 

El nostre departament laboral està a la vostra disposició per aclarir tots aquells dubtes que tingueu al respecte, així com a 
procedir, si així ho desitgeu, a preparar i tramitar, davant la TGSS, la sol·licitud oportuna. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a addvera@addvera.eu 
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