
BASE DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS.  
Servei d’ assessorament fiscal i tributari empresarial. 
 
 
Un any més ens posem en contacte amb tu, per informar-te que si desitges modificar la teva base 
de cotització del REGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTONOMS per l’any 2011, el termini de 
presentació de la sol·licitud és fins el 30 de Setembre de 2010.  

Tanmateix, has de saber, que també hi ha la possibilitat de modificar la base de 
cotització amb efectes del mes de juliol de 2011, si fas la sol·licitud del canvi de la base 
abans del 30 de març de 2011. 

 
Perquè puguis tenir una major informació, a continuació et presentem un detall amb els imports 
màxims i mínims de les bases i quotes de cotització que corresponen a aquest exercici 2010, 
perquè puguis fer la seva previsió al respecte; encara que per l’exercici 2011 es veuran 
incrementades en l’augment corresponent al I.P.C. 
 
BASE MÍNIMA: 841,80 €     QUOTA A PAGAR: 251,70 € 
BASE MÀXIMA: 3.198,-- €    QUOTA A PAGAR: 956,20 € 
BASE MINIMA MAJORS 49 ANYS: 907,50€  QUOTA A PAGAR: 271,34 € 
BASE MÁXIMA MAJORS 49 ANYS: 1.665,90€  QUOTA A PAGAR: 498,10 € 
 
 Has de saber que pots escollir qualsevol quantitat que desitgis entre les esmentades 
anteriorment per millorar la teva cotització, mantenir-la o fins i tot baixar-la (sempre que no 
cotitzis pels topes màxims o mínims ja esmentats). 

 
Per qualsevol dubte recorda que estem com sempre a la teva disposició, a la pàgina web 
del col·legi, a l’apartat “Preguntes amb resposta”: 

Consultoria professional “on line” 

Disposes d’un servei gratuït de Consultes On-line sobre qüestions relacionades amb els àmbits: 
Fiscal i Tributari, Laboral i Empresarial. Funcionament d’aquest servei.  
 
A la web del col·legi www.agronoms.cat , a l’apartat “Suport i assessorament” / “Preguntes amb 
resposta” trobaràs informació de les preguntes més freqüents sobre diferents temes. Si no trobes 
la resposta adequada, pots realitzar una consulta a mida, mitjançant el formulari que trobareu a: 
Preguntes a mida:  
 
 
Consultoria professional “presencial a la seu de Barcelona” 

O bé, si ho consideres convenient, també es poden fer consultes presencials a la Seu del Col·legi a 
Barcelona, els primers dilluns de cada mes a partir de les 17.30 hores, tot concertant una cita 
prèvia enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat . 
 

 


