MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL

TC.4005-C

Registre de presentació

Registre d’entrada

SOL·LICITUD: CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ
DATA D’EFECTE DEL CANVI DE
BASE DE COTITZACIÓ SOL·LICITAT:

RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS
CONVENI ESPECIAL

1.DADES DEL SOL·LICITANT
SEGON COGNOM

1.1. TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU
D.N.I.:

DOMICILI

ADVERTIMENT:
A les comunitats autònomes amb llengua cooficial, teniu a la vostra disposició aquest imprès redactat en l’altra llengua oficial.

PRIMER COGNOM

TARGETA D’ESTRANGER:

TIPUS DE VIA

NOM

1.2. NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU

NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL

PASSAPORT:
BLOC

NOM DE LA VIA PÚBLICA

NÚM.

BIS ESCALA PIS

TELÈFON

PROVÍNCIA

MUNICIPI / ENTITAT D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI

PORTA CODI POSTAL

2.NOVA BASE DE COTITZACIÓ
2.1. TREBALLADOR AUTÒNOM

BASE MÍNIMA

(Marqueu amb una “X” l’opció correcta, o indiqueu la quantitat)

BASE COMPRESA ENTRE LA MÍNIMA I LA MÀXIMA

BASE MÀXIMA

Les bases mínima i màxima són establertes per la normativa vigent en el moment que té
efecte el canvi de base de cotització segons les circumstàncies del sol·licitant.
2.2. CONVENI ESPECIAL
2.2.1. BASE DE COTITZACIÓ ORDRE TAS/2865/2003
MÍNIMA

MITJANA
DE L’ÚLTIM ANY COTITZAT

INTERMÈDIA
(Indiqueu la quantia de la base de cotització escollida)

MÀXIMA

2.2.2. BASE DE COTITZACIÓ ORDRE 18-7-1991
BASE COMPRESA ENTRE L’ANTERIOR I LA QUE
RESULTA D’APLICAR L’INCREMENT DE LA BASE MÍNIMA

EN EL PERCENTATGE D’INCREMENT DE LA BASE MÍNIMA

FUNCIONARIS O EMPLEATS D’ORGANITZACIONS INTERGOVERNAMENTALS (Màxim dos dígits en l’opció corresponent)
MÍNIMA DEL GRUP DE COTITZACIÓ

MÀXIMA DEL GRUP DE COTITZACIÓ

3. INCREMENT AUTOMÀTIC DE LA BASE DE COTITZACIÓ
3.1. TREBALLADOR AUTÒNOM
OPCIÓ PER TAL QUE LA BASE DE COTITZACIÓ S’INCREMENTI EN EL
PERCENTATGE EN QUÈ S’INCREMENTI LA BASE MÀXIMA DEL RÈGIM
(Per a tots els treballadors)

OPCIÓ PER TAL QUE LA BASE DE COTITZACIÓ SIGUI SEMPRE LA BASE
MÀXIMA DE COTITZACIÓ POSSIBLE (Només per a treballadors que tenen
qualsevol de les bases màximes del Règim)

3.2. CONVENI ESPECIAL ORDRE TAS/2865/2003:

EN EL PERCENTATGE EN QUÈ S’INCREMENTI LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ
D E L R È G I M ( E X C E P T E P E R A L’ O P C I Ó P E R B A S E M Í N I M A )

3.3. CONVENI ESPECIAL ORDRE 18-7-1991:

EN EL PERCENTATGE EN QUÈ S’INCREMENTI LA BASE MÍNIMA

4. RENÚNCIA A L’INCREMENT AUTOMÀTIC DE LA BASE DE COTITZACIÓ
RENÚNCIA A L’INCREMENT AUTOMÀTIC DE LA BASE DE COTITZACIÓ

5. DADES PER A LA DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT DE QUOTA
CODI INTERNACIONAL COMPTE BANCARI (IBAN)

TC. 4005-C
(04-2014)

TIPUS DE DOCUMENT IDENTIFICATIU

DOCUMENT IDENTIFICATIU DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC
SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

D.N.I.:

C.I.F.:

TARGETA
ESTRANGER:

NÚM. DE DOCUMENT IDENTIFICATIU:

PASPRT.:

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ DE
L’ESMENA I LA MILLORA DE LA SOL·LICITUD

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ DE
LA RESOLUCIÓ

Data:
D.N.I.:

Data:
D.N.I.:

SIGNATURA:

SIGNATURA:

ESMENA I/O MILLORA REQUERIDA

ÒRGAN AL QUAL S’ADREÇA LA SOL·LICITUD: DIRECCIÓ PROVINCIAL O ADMINISTRACIÓ DE LA TGSS:

NOTA INFORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES. A l’efecte del que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE del 14-12-1999), de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades consignades en aquest model s’incorporen al Fitxer General d’Afiliació, regulat per l’Ordre de 27-07-1994. En relació
amb les dades esmentades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, en els termes que preveu la Llei orgànica 15/1999 indicada anteriorment.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ I EFECTES DE LA SOL·LICITUD
RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS
TREBALLADORS QUE ABANS DE LA SOL·LICITUD DE CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ NO ESTIGUESSIN COTITZANT PER LA BASE MÀXIMA
Les sol·licituds de canvi de base de cotització podran presentar-se abans del dia 1 de maig, amb efectes de l'1 de juliol següent; i abans del dia 1 de novembre, amb efectes de l'1 de gener de l'any següent.
TREBALLADORS QUE ABANS DE LA SOL·LICITUD DE CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ COTITZAVEN PER LA BASE MÀXIMA PERMESA FINS
AQUELL MOMENT
Els treballadors del Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms que en la data en la qual tenen efecte les noves bases de cotització
establertes anualment hagin optat per les bases màximes permeses fins aquell moment, poden escollir, fins a l’últim dia del mes següent al de la publicació de
l’Ordre per la qual es desenvolupen anualment les normes de cotització a la Seguretat Social, l’atur, el fons de garantia salarial i la formació professional,
qualsevol base de cotització compresa entre aquella per la qual cotitzaven i el límit màxim que els sigui aplicable. La nova base de cotització té efecte des del
dia 1 de gener de l’any de la sol·licitud.

CONVENIS ESPECIALS
Treballadors que s’acullen a l’Ordre de 18-7-1991: l’interessat/la interessada ha de sol·licitar l’elecció de la nova base de cotització dins el termini que finalitza
l’últim dia del mes natural següent a aquell en el qual entra en vigor la disposició corresponent modificadora de les bases mínimes de cotització, i té efecte des de
la data de vigència de la modificació esmentada.
Treballadors que s’acullen a l’Ordre TAS/2865/2003: s’han de presentar les sol·licituds de canvi de base de cotització abans del primer dia d’octubre de cada
any. La base de cotització escollida té efecte des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de la sol·licitud.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL
GENERALS
- Empleneu el document a màquina o amb lletres majúscules, sense esmenes ni guixades.
- Els espais sobre fons gris els ha d’emplenar l’Administració de la Seguretat Social.
ESPECÍFIQUES
1. DADES DEL SOL·LICITANT
1.1. Tipus de document identificatiu.- Marqueu amb una “X”: document nacional d’identitat -DNI-, targeta d’estranger o passaport.
1.2. Número de document identificatiu.- Reflectiu el número del document identificatiu; si es tracta de la targeta d’estranger, anoteu el número d’identificació
d’estranger (NIE).
3. INCREMENT AUTOMÀTIC DE LA BASE DE COTITZACIÓ
3.1. Treballador que té la base màxima del Règim Especial o la base màxima per a treballadors majors de 48 anys.- Els treballadors que cotitzen per
qualsevol de les bases màximes d’aquests Règims Especials poden sol·licitar que, mentre mantinguin la situació d’alta, la seva base de cotització
s’incrementi en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes.
Treballador que no té qualsevol de les bases màximes del Règim Especial.- Els treballadors que no cotitzen per qualsevol de les bases màximes
poden sol·licitar que, mentre mantinguin la situació d’alta, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què
s’augmentin les bases màximes de cotització en aquests Règims Especials. En cap cas la base de cotització escollida pot ser superior al límit màxim de
cotització que pugui afectar el treballador.
Qualsevol d'aquestes opcions que s'exerceixi abans del dia primer de novembre de cada any, tindrà efectes des del dia 1 de gener de l'any següent a la data de la
sol·licitud. La renúncia a aquesta opció es podrà realitzar en el mateix termini i tindrà efecte des del 31 de desembre de l'any en el qual es presenti la sol·licitud.
3.2. Només per a l’increment de convenis especials als quals és aplicable l’Ordre TAS/2865/2003.- Únicament es pot optar per aquest increment en
aquells convenis en els quals la base mitjana sigui superior a la mínima del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi oAutònoms.
L'exercici d'aquesta opció abans del dia primer d'octubre de cada any, tindrà efectes des del dia 1 de gener de l'any següent a la data de la sol·licitud. La renúncia
a aquesta opció es podrà realitzar en el mateix termini i tindrà efecte des del 31 de desembre de l'any en el qual es presenti la sol·licitud.

5. DADES PERALADOMICILIACIÓ DELPAGAMENT DE QUOTES
Mitjançant la domiciliació del pagament de quotes, la Tresoreria General de la Seguretat Social efectua una ordre de càrrec al vostre banc o la vostra caixa per
al pagament de les vostres cotitzacions en període voluntari. Aquesta domiciliació tan sols és vàlida per al pagament de les cotitzacions en període voluntari i
per a regularitzacions per variació de tipus o bases reglamentaris, en cap cas per al pagament d’endarreriments.
El vostre banc o la vostra caixa us carrega l’import en el compte que vosaltres heu indicat i s’estableix l’últim dia del mes com la data en la qual heu de tenir la
provisió de fons necessària.
La Tresoreria General de la Seguretat Social us informa del primer mes que us és carregat en compte i resteu obligats a efectuar el pagament de les quotes
mensuals anteriors a aquest mes mitjançant el butlletí de cotització corresponent que us proporciona la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESGUARD DE SOL·LICITUD DE CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ
(TC.4005-C)

En la data que s’indica en aquest document ha tingut entrada, en el
registre d’aquesta Administració de la Seguretat Social, la sol·licitud
les dades de la qual figuren a continuació:

TERMINI DE RESOLUCIÓ.- El termini màxim per dictar i
notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud és de tres
mesos comptats a partir de la data de la seva entrada en el
Registre de la Direcció Provincial de la Tresoreria General
de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat
Social competent per portar-ne a terme la tramitació. El
termini indicat pot ser suspès quan calgui requerir-ne
l’esmena de deficiències i l’aportació de documents i altres
elements de judici necessaris, com també en la resta dels
supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Una
vegada hagi transcorregut el termini esmentat sense que
recaigui resolució expressa, la sol·licitud pot considerarse estimada, la qual cosa es comunica a l’efecte del que
estableix l’article 42.4 de la Llei 30/1992.

COGNOMS I NOM

RÈGIM O CONVENI ESPECIAL

TC.4005-C (Resguard)
(12-2012)

NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL DEL
TREBALLADOR/DE LA TREBALLADORA

Registre d’entrada

"

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL

L’Administració de la Seguretat Social competent per tramitar
la sol·licitud de canvi de base de cotització és la que s’indica
en aquest document.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESMENA I/O MILLORA DE LA SOL·LICITUD DE
CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ (TC.4005-C)

La sol·licitud de canvi de base de cotització, les dades de la qual
figuren a continuació, no reuneix els requisits que estableix l’article 70
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, per
la qual cosa no es pot dictar resolució expressa en el mateix acte de la
presentació de la sol·licitud.

COGNOMS I NOM

NÚM. DE SEGURETAT SOCIAL DEL
TREBALLADOR/DE LA TREBALLADORA

RÈGIM O CONVENI ESPECIAL

TC.4005-C (Esmena)
(12-2012)

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 30/1992, en un
termini de DEU DIES, el/la sol·licitant ha d’esmenar la falta que
s’indica i/o acompanyar els documents que s’esmenten.

Registre de sortida

L’Administració de la Seguretat Social competent per
tramitar la sol·licitud de canvi de base de cotització és la
que s’indica en aquest document.
Si no s’esmena la falta o no es lliuren els documents
sol·licitats, es considera que el/la sol·licitant ha desistit
de la petició i es dicta la resolució corresponent.
TERMINI DE RESOLUCIÓ.- El termini màxim per dictar i
notificar la resolució sobre aquesta sol·licitud és de tres
mesos comptats a partir de la data de la seva entrada en el
Registre de la Direcció Provincial de la Tresoreria General
de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat
Social competent per portar-ne a terme la tramitació. El
termini indicat pot ser suspès quan calgui requerir-ne
l’esmena de deficiències i l’aportació de documents i altres
elements de judici necessaris, com també en la resta dels
supòsits de l’art. 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Una
vegada hagi transcorregut el termini esmentat sense que
recaigui resolució expressa, la sol·licitud pot considerarse estimada, la qual cosa es comunica a l’efecte del que
estableix l’article 42.4 de la Llei 30/1992.

