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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS
14965 Ordre ISM/1099/2020, de 23 de novembre, per la qual es fixen per a l’exercici 

2020 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per 
contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la 
mineria del carbó.

L’article 130.vuit de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018, preveu que per determinar les bases normalitzades de cotització per 
contingències comunes en el règim especial per a la mineria del carbó s’ha d’aplicar el 
procediment que descriuen les regles contingudes al precepte esmentat, i faculta l’actual 
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per fixar la quantia d’aquestes bases de 
cotització.

Atès que han quedat prorrogats de manera automàtica els pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2018, en virtut del que disposa l’article 134.4 de la Constitució espanyola, 
és procedent mantenir en els seus propis termes les normes de cotització que preveu 
l’article 130 esmentat, si bé amb l’adaptació necessària a les modificacions normatives 
que, després de la publicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, han incidit en aquest àmbit.

En aquest sentit, cal assenyalar el que disposa l’article 7 del Reial decret llei 18/2019, 
de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, 
cadastral i de seguretat social, que estableix que les quanties del límit màxim i de la base 
màxima de cotització a la Seguretat Social provisionalment des de l’1 de gener i mentre no 
entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2020 es regeixen pel 
que estableix l’article 3 del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la 
revaloració de la pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i 
d’ocupació, que disposa una actualització del límit màxim i de les bases màximes de 
cotització en el sistema de la Seguretat Social per a l’exercici 2019.

A aquesta finalitat respon el contingut d’aquesta Ordre, mitjançant la qual es determinen 
les bases normalitzades de cotització per contingències comunes en el règim especial per 
a la mineria del carbó, tenint en compte, per a la determinació d’aquestes bases, la quantia 
de les bases de cotització per accidents de treball i malalties professionals corresponents 
al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, tots dos inclusivament, 
amb les especialitats contingudes a l’article 57 del Reglament general sobre cotització i 
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 
de desembre.

L’elaboració d’aquesta Ordre s’ha adequat als principis de necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que regula l’article 129 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

D’aquesta manera, l’Ordre respon a la necessitat de determinar les bases 
normalitzades de cotització, per contingències comunes, dels treballadors pertanyents al 
règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó. És coherent amb la resta 
de l’ordenament jurídic nacional i amb l’ordenament jurídic de la Unió Europea, atès que 
es dicta per desplegar les previsions que conté la Llei de pressupostos generals de l’Estat. 
És eficaç i proporcional, ja que regula els aspectes imprescindibles perquè els subjectes 
responsables puguin efectuar la cotització, determina les quanties de les bases, la seva 
aplicabilitat, i proporciona la seguretat jurídica i la transparència necessària a les persones 
afectades. Així mateix, és eficient i la seva aplicació no imposa càrregues administratives 
innecessàries o accessòries.

En el seu procés de tramitació, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, aquesta Ordre s’ha sotmès al tràmit 
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d’audiència i informació pública a través de la consulta directa a les organitzacions 
empresarials i sindicals representatives del sector i de la seva publicació al portal web del 
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Aquesta Ordre es dicta en virtut de les facultats que confereix al ministre d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions l’article 130, apartat vuit.2, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i a l’empara de la competència exclusiva 
de l’Estat en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social, atribuïda per l’article 
149.1.17a de la Constitució espanyola.

En virtut d’això, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic.Bases normalitzades de cotització per a 2020.

En aplicació del que disposa l’article 130.vuit de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogada per a l’any 2020, les bases 
de cotització per contingències comunes en el règim especial de la Seguretat Social per a 
la mineria del carbó, normalitzades per a cada una de les categories i especialitats 
professionals, que s’han d’aplicar durant l’exercici 2020, són, per a cada una de les zones 
mineres, les que conté l’annex.

Disposició addicional única. Termini especial d’ingrés.

La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions ha d’establir el termini especial 
per a l’ajust de les diferències que resultin d’aplicar les bases que fixa aquesta Ordre, 
respecte d’aquelles per les quals s’ha estat cotitzant durant els mesos transcorreguts de 
l’exercici 2020, fins al mes anterior al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la Constitució 
espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic 
de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», 
sense perjudici dels efectes retroactius que es deriven de l’aplicació de l’article únic.

Madrid, 23 de novembre de 2020.–El ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 
José Luis Escrivá Belmonte.
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ANNEX

Bases diàries normalitzades de cotització, per contingències comunes, que 
estableix el règim especial de la mineria del carbó per a la seva aplicació, durant 

l’exercici 2020, en l’àmbit territorial de la Zona Primera (Astúries)

Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Interior

I. Personal tècnic titulat

Enginyer superior. 133,45

Geòleg. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit principal. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit en cap. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit sotscap. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit auxiliar. 133,45

II. Personal tècnic no titulat

Vigilant de 1.ª 133,44

Vigilant de 2.ª 133,45

Encarregat de servei. 133,45

Monitor de 1.ª 118,70

Oficial principal organització de serveis. 133,45

Oficial tècnic organització de serveis. 130,94

Oficial principal de topografia. 114,08

Oficial de topografia. 100,81

Cap d’equip de manteniment. 130,92

III. Personal obrer

Artiller. 133,45

Barrinaire. 133,45

Miner 1.ª 133,45

Picador. 133,44

Ajudant artiller. 133,45

Ajudant barrinaire. 133,44

Oficial mecànic 1.ª 108,48

Oficial electricista 1.ª 116,26

Oficial elèctric explotació. 112,49

Oficial mecànic explotació. 120,60

Oficial de manteniment. 123,96

Oficial d’ofici de 1.ª 127,28

Apuntalador. 125,65

Embarcador. 104,08

Embarcador senyaler. 105,88
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Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Maquinista d’arrencada. 125,49

Oficial sondista. 117,54

Maquinistes de tracció i extracció. 99,40

Ajudant miner. 106,19

Oficial mecànic 2.ª 97,61

Oficial d’ofici de 2.ª 112,19

Ajudant d’ofici electromecànic. 106,64

Oficial electricista de 2.ª 98,65

Electromecànic de 1.ª 119,95

Electromecànic de 2.ª 128,63

Ajudant picador. 133,44

Oficial mecànic principal explotació. 123,76

Oficial elèctric principal explotació. 124,76

Especialista de tall mecanitzat. 133,45

Exterior

IV. Personal tècnic titulat

Enginyer superior. 133,45

Llicenciat. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit en cap. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit sotscap. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, pèrit auxiliar. 133,45

Graduat social principal. 133,45

Graduat social en cap. 133,45

Graduat social sotscap. 133,45

Graduat social. 130,48

Ajudant tècnic sanitari. 133,45

Mestre industrial. 133,45

Mestre de primer ensenyament. 133,44

Professor mercantil principal. 133,45

Enginyer industrial. 133,45

Metge. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu mines principal. 133,45

Ajudant tècnic sanitari principal. 133,45

Diplomat ciències empresarials. 133,44

Enginyer tècnic informàtica. 133,45

Enginyer tècnic informàtica cap. 133,45

Enginyer tècnic informàtica principal. 133,45
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Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

V. Personal tècnic no titulat

Agregat tècnic de 1.ª 129,57

Encarregat de servei. 131,70

Cap de servei o taller. 133,44

Vigilant de 2.ª 133,45

Oficial tècnic organització de serveis. 133,45

Oficial laboratori. 100,61

Agregat tècnic de 3.ª. 110,16

VI. Personal obrer

Cap d’equip. 106,60

Oficial mecànic de 1.ª 112,24

Lampista de 1.ª 98,35

Oficial de 1.ª construcció. 113,52

Oficial de 1.ª electricista. 108,27

Oficial d’ofici de 1.ª 115,45

Oficial de 1.ª d’oficis diversos. 133,45

Oficial mecànic de 2.ª 96,09

Oficial de 2.ª electricista. 94,77

Oficial d’ofici de 2.ª 109,48

Oficial de 2.ª d’oficis diversos. 71,01

Pesador de bàscula. 102,01

Peó especialista. 102,07

Electromecànic de 1.ª 108,82

Electromecànic de 2.ª 56,30

Operador de quadre. 107,01

VII. Peons

Peó. 113,96

VIII. Personal administratiu, d’economat i serveis auxiliars.

Analista d’informàtica. 133,45

Cap administratiu de 1.ª 133,45

Programador d’informàtica. 133,45

Cap administratiu de 2.ª 133,44

Oficial administratiu de 1.ª 113,03

Auxiliar administratiu. 85,28

Maquinista d’extracció. 133,45

Conductor d’òmnibus i camió 1.ª 133,45

Magatzemista principal. 90,99

Ordenança. 39,40
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Bases diàries normalitzades de cotització, per contingències comunes, que 
estableix el règim especial de la mineria del carbó per a la seva aplicació, durant 

l’exercici 2020, en l’àmbit territorial de la Zona Segona (nord-oest)

Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Interior

I. Personal tècnic titulat

Enginyer superior. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu, auxiliar. 133,45

Vigilant de 1.ª 133,45

II. Personal tècnic no titulat

Vigilant de 1.ª 133,45

Vigilant de 2.ª 133,44

Auxiliar topògraf. 133,45

III. Personal obrer

Ajudant barrinaire. 120,97

Ajudant miner. 93,46

Barrinaire. 133,43

Oficial 1.ª, electricista, mecànic electromecànic 133,45

Oficial 2.ª mecànic i electromecànic. 114,18

Cap d’equip. 133,45

Maquinista d’arrencada. 129,30

Oficial 1.ª oficis diversos, paleta de 1.ª 121,17

Oficial 2.ª oficis diversos, paleta de 2.ª 111,42

Picador. 133,44

Exterior

IV. Personal tècnic titulat.

Enginyer superior i llicenciat. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu en cap. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu auxiliar. 133,44

V. Personal tècnic no titulat

Vigilant de 1.ª 106,86

Vigilant de 2.ª 111,31

Encarregat de serveis. 133,44

Oficial tècnic organització de serveis. 115,37

VI. Personal obrer

Ajudant oficis diversos. 80,45

Cap d’equip. 133,43

Rentador de 2.ª 79,75

Personal neteja. 73,42
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Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Oficial d’ofici de 1.ª 107,03

Oficial de 2.ª oficis diversos. 92,38

Peó. 79,95

VIII. Personal administratiu, d’economat i serveis auxiliars

Director, gerent i apoderat. 133,44

Auxiliar administratiu. 79,75

Conductor òmnibus, camió 5 t. 86,31

Oficial administratiu de 1.ª 110,86

Bases diàries normalitzades de cotització, per contingències comunes, que 
estableix el règim especial de la mineria del carbó per a la seva aplicació, durant 

l’exercici 2020, en l’àmbit territorial de la Zona Tercera (sud)

Categoria Professional, Especialitat I Grup Professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Exterior

III. Personal tècnic titulat i no titulat

Enginyer superior i llicenciat. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu, pèrit sotscap. 133,45

Vigilant de 1.ª 133,45

Oficial tècnic d’organització de serveis. 133,45

IV. Personal obrer

Operador de 1.ª 133,45

Bases diàries normalitzades de cotització, per contingències comunes, que 
estableix el règim especial de la mineria del carbó per a la seva aplicació, durant 

l’exercici 2020, en l’àmbit territorial de la Zona Quarta (centre-llevant)

Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

Interior

I. Personal tècnic titulat

Enginyer superior. 133,45

Enginyer tècnic, facultatiu pèrit en cap. 133,45

Geòleg. 133,44

II. Personal tècnic no titulat

Vigilant de 1.ª 133,45

Oficial tècnic organització de serveis. 133,45
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Categoria professional, especialitat i grup professional
Bases diàries cotització 

normalitzades 2020

Euros

III. Personal obrer

Barrinaire. 133,45

Picador. 133,45

Exterior

IV. Personal tècnic titulat

Enginyer superior i llicenciat. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu en cap. 133,45

Enginyer tècnic facultatiu, auxiliar ajudant. 133,45

Encarregat de servei. 133,43

Oficial tècnic organització de serveis. 102,55

VI. Personal obrer

Cap d’equip. 133,43

Rentador de 1.ª. 133,43

Rentador de 2.ª. 81,56

Oficial 1.ª maquinista cel obert. 133,44

Oficial de 1.ª oficis diversos. 133,43

Electromecànic i oficial mecànic. 131,93

Peó especialista. 58,64

VII. Personal administratiu, d’economat i serveis auxiliars

Cap administratiu de 1.ª, cap de negociat de 1.ª 133,45

Cap administratiu de 2.ª, cap de negociat de 2.ª 133,45

Oficial administratiu de 1.ª 133,43

Oficial administratiu de 2.ª 133,43

Programador. 131,05
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