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Dijous 1 juliol 2004

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
11836 REIAL DECRET 1415/2004, d’11 de juny, pel

qual s’aprova el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social. («BOE» 153, de
25-6-2004.)

Mitjançant el Reial decret 1637/1995, de 6 d’octubre, es va aprovar el fins ara vigent Reglament general
de recaptació dels recursos del sistema de la Seguretat
Social, en desplegament reglamentari de les prescripcions legals sobre aquesta matèria, contingudes en el
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny,
i d’acord amb l’habilitació conferida a l’efecte per l’article
5.2.b) i la disposició final setena del mateix text refós,
que faculta el Govern per aprovar els reglaments generals
d’aplicació i de desplegament de l’esmentada Llei general de la Seguretat Social.
Posteriorment, els reials decrets 1426/1997, de 15
de setembre, i 2032/1998, de 25 de setembre, han
modificat parcialment el Reglament general de recaptació.
Per la seva banda, la recent Llei 52/2003, de 10
de desembre, de disposicions específiques en matèria
de Seguretat Social, ha introduït modificacions importants que afecten la gestió recaptadora de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, sobretot a l’article 3, que
modifica l’article 20 del text refós de la Llei general de
la Seguretat Social, relatiu als ajornaments de pagament;
l’article 4, que modifica l’article 23 de la mateixa Llei
pel que fa a l’interès de demora aplicable a les quantitats
indegudament ingressades, i l’article 5, relatiu a la recaptació en període voluntari i en via executiva, que modifica
en tot o en part els articles 25 a 34 de la Llei general
esmentada, articles tots aquests en vigor des de l’1 de
juny d’aquest any, a banda d’altres modificacions com
les de l’article 12, que modifica els articles 15 i 104
de la mateixa Llei, aplicable ja des de gener de 2004.
Atesa l’entitat de les innovacions legals introduïdes
en la gestió recaptadora de la Seguretat Social per l’esmentada Llei 52/2003, de 10 de desembre, s’ha considerat necessari aprovar en la seva integritat un nou
reglament general de recaptació en aquest àmbit, acomodat a la regulació legal avui vigent en la matèria i
en desplegament reglamentari d’aquesta, en lloc d’introduir reformes parcials sobre això en el Reglament precedent de 6 d’octubre de 1995, que haurien de ser de
gran part d’aquest, fet que produiria, sens dubte, determinats efectes indesitjats, com ara la dispersió normativa
i la dificultat de localització i maneig dels seus diferents
preceptes, raons per les quals també s’incorporen al nou
reglament part de les previsions de l’Ordre ministerial
de 26 de maig de 1999, de desplegament de l’anterior,
o es deixen part de les seves previsions a normes futures
de rang inferior.
Tot això es pretén dur a terme mitjançant aquest
Reial decret pel qual s’aprova el text íntegre i unitari
del nou Reglament general de recaptació de la Seguretat
Social.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball
i Afers Socials, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en
la reunió del dia 11 de juny de 2004,
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DISPOSO:
Article únic. Aprovació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.
S’aprova el Reglament general de recaptació de la
Seguretat Social, el text del qual s’insereix a continuació.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogats el Reglament general de recaptació
dels recursos del sistema de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret 1637/1995, de 6 d’octubre; el Reial
decret 1328/1986, de 9 de maig, sobre organització
de la recaptació en via executiva en l’àmbit de la Seguretat Social, i l’Ordre de 26 de maig de 1999, per la
qual es desplega el Reglament general de recaptació
dels recursos del sistema de la Seguretat Social, excepte
els articles 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 i 84 i les disposicions
addicionals segona, setena i vuitena i la disposició final
primera, els quals es mantenen en vigor fins que es dictin
les normes de desplegament corresponents del Reglament que aquest Reial decret aprova.
També queden derogades les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que disposa el Reglament
que aquest Reial decret aprova.
Disposició final primera. Liquidacions de quotes dels
artistes, anteriors al 31 de desembre de 2002.
Es fa una nova redacció de la disposició addicional
única del Reial decret 335/2004, de 27 de febrer, pel
qual es modifiquen el Reglament general sobre cotització
i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i el
Reial decret 2930/1979, de 29 de desembre, pel qual
es revisa la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social per accidents de treball i malalties professionals, en els termes següents:
«Disposició addicional única. Liquidacions de quotes dels artistes, anteriors al 31 de desembre
de 2002.
Les cotitzacions socials relatives als artistes, liquidades a compte segons la normativa vigent fins
al 31 de desembre de 2002, tenen caràcter de
definitives per a empreses i treballadors, sense perjudici que, a efecte de les pensions, es computin
les bases de cotització que hagin correspost per
les retribucions declarades, en funció de les actuacions realitzades, conforme al que estableix l’article
32.5.a) del Reglament general sobre cotització i
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social.
Els efectes en l’acció protectora s’estenen a la
consideració de dies cotitzats i en alta, així com
als altres elements determinants del dret i la quantia
de la pensió.»
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret i el Reglament que aprova entren
en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
S’exceptua del que preveu el paràgraf anterior l’article
50 del Reglament general de recaptació de la Seguretat
Social, que entra en vigor l’1 de setembre de 2004,
data en què ho fa, també, la Llei 22/2003, de 9 de
juliol, concursal, segons la seva disposició final trenta-cinquena.
Madrid, 11 de juny de 2004.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,
JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN
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REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ
DE LA SEGURETAT SOCIAL
TÍTOL I
Disposicions generals
CAPÍTOL I
Gestió recaptadora
SECCIÓ 1a GESTIÓ RECAPTADORA I ÒRGANS
DE RECAPTACIÓ

Article 1. Concepte i objecte de la gestió recaptadora.
1. La gestió recaptadora en l’àmbit de la Seguretat
Social consisteix en l’exercici de l’activitat administrativa
conduent a la realització dels crèdits i drets de la Seguretat Social l’objecte dels quals estigui constituït pels
recursos següents:
a) Quotes de la Seguretat Social.
b) Aportacions que, per qualsevol concepte, s’hagin
de fer a favor de la Seguretat Social en virtut de norma
o concert que tingui per objecte la dispensació d’atencions o serveis que constitueixin prestacions de la Seguretat Social.
c) Aportacions per al sosteniment dels serveis
comuns i socials de la Seguretat Social i de contribució
a les altres despeses generals i a la satisfacció de les
exigències de la solidaritat nacional, a efectuar per les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social i per les empreses que coaborin
en la gestió de la Seguretat Social.
d) Capitals cost de pensions o de renda certa temporal i altres prestacions que hagin d’ingressar les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals
de la Seguretat Social i les empreses declarades responsables del seu pagament per resolució administrativa.
e) Aportacions per reassegurança obligatòria i facultativa que fan les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social.
f) L’import de les sancions per infraccions en matèria de Seguretat Social.
g) L’import dels recàrrecs sobre prestacions per falta
de mesures de seguretat i higiene laboral, declarats procedents per resolució administrativa.

h) Reintegraments dels préstecs que tinguin el
caràcter d’inversió social.
i) Premis de cobrament o de gestió que derivin de
la recaptació de quotes o altres conceptes per a organismes i entitats aliens al sistema de la Seguretat Social.
j) L’import de les contraprestacions i indemnitzacions que siguin procedents en els contractes administratius subcrits per les entitats gestores i la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
k) Aportacions per ajudes equivalents a jubilacions
anticipades o per ajudes prèvies a les jubilacions ordinàries.
l) Aportacions per integració d’entitats de previsió
social substitutòries.
m) Reintegraments de prestacions indegudament
percebudes.
n) Reintegrament de prestacions indegudament
compensades i de deduccions indegudament practicades en els documents de cotització.
ñ) Costes processals imposades als qui hagin litigat
contra les entitats gestores i la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
o) Qualssevol altres ingressos de la Seguretat Social
diferents dels especificats en els apartats anteriors, que
tinguin el caràcter d’ingressos de dret públic i l’objecte
dels quals no siguin fruits, rendes o qualsevol altre producte dels seus béns mobles o immobles, als quals s’apliquen les regles del dret privat.
p) L’import dels recàrrecs i interessos que siguin
procedents sobre els conceptes enumerats abans.
2. Així mateix, la gestió recaptadora de la Tresoreria
General de la Seguretat Social té com a objecte el cobrament de les quotes de desocupació, fons de garantia
salarial, formació professional i tots els altres conceptes
que recapti, o es determini en el futur que recapti, la
Tresoreria General per a entitats i organismes aliens al
sistema de la Seguretat Social, incloent-hi, si s’escau,
els recàrrecs i interessos que siguin procedents sobre
aquests conceptes.
Article 2. Competència i atribució de funcions.
1. La gestió de la recaptació dels recursos del sistema de la Seguretat Social objecte d’aquest Reglament
és de competència exclusiva de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, que exerceix aquestes funcions
sota la direcció, vigilància i tutela del Ministeri de Treball
i Afers Socials, amb subjecció a les normes que contenen
el text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aquest Reglament i les seves disposicions complementàries.
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2. La Tresoreria General de la Seguretat Social du
a terme aquesta gestió recaptadora mitjançant les seves
direccions provincials, llevat d’atribució expressa a altres
òrgans o unitats, d’acord amb la distribució de funcions
que estableixin aquest Reglament i la normativa reguladora de la seva estructura i organització, i conforme
a la reserva i el repartiment de competències que porti
a terme el ministre de Treball i Afers Socials, sense perjudici de la delegació de competències que pugui fer.
El ministre de Treball i Afers Socials pot autoritzar,
quan les circumstàncies concurrents amb vista al millor
servei així ho aconsellin, que determinades unitats o
òrgans estenguin l’exercici de les seves funcions, en els
termes que determini, a tot el territori nacional o a l’àmbit
geogràfic que estableixi, o a totes les actuacions que
s’hagin de seguir en relació amb determinats subjectes
responsables.
3. Les unitats de recaptació executiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social són competents per
a l’execució forçosa del patrimoni del deutor, en els termes que estableixen el text refós de la Llei general de
Seguretat Social i aquest Reglament, i per a les actuacions que els corresponguin, amb vista a l’assegurament
de l’esmentada execució forçosa o a la regularització
del pagament pel subjecte responsable.
La unitat de recaptació executiva que per la seva
demarcació territorial sigui competent per a l’execució
forçosa d’un títol executiu ha de dur a terme totes les
actuacions que siguin necessàries per a l’embargament
i l’assegurament dels béns del responsable del deute,
encara que els esmentats béns radiquin fora de la seva
demarcació. No obstant això, quan la mateixa naturalesa
de l’actuació requereixi la presència física del recaptador
o funcionari de la unitat de recaptació executiva actuant,
es pot requerir la seva realització al recaptador executiu
de la demarcació territorial de què es tracti.
El recaptador executiu i la resta del personal adscrit
a les unitats de recaptació executiva tenen, en l’exercici
de les seves funcions, la consideració d’agents de l’autoritat pública, i poden demanar la cooperació i l’auxili
de l’autoritat governativa per via dels seus òrgans superiors o directament en cas d’urgència i, especialment,
en els casos que preveu aquest Reglament.
SECCIÓ 2a COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTADORA
Article 3. Coaboradors en la gestió recaptadora.
1. Són coaboradors dels òrgans de recaptació de
la Tresoreria General de la Seguretat Social:
a) Les entitats financeres autoritzades per actuar
com a oficines recaptadores en l’àmbit de la Seguretat
Social, que a continuació s’indiquen:
1r Els bancs i les caixes d’estalvis, que han d’acreditar la seva condició mitjançant certificació expedida
pel Banc d’Espanya que estan inscrits, respectivament,
en el Registre de bancs i banquers i en el Registre especial de caixes generals d’estalvi popular.
2n Les caixes rurals cooperatives de crèdit, que han
d’acreditar la seva condició mitjançant certificació del
Registre especial de cooperatives de crèdit.
Les altres cooperatives de crèdit també es poden
autoritzar per actuar com a oficines recaptadores, si s’aprecia la seva capacitat per portar a bon fi aquesta
coaboració.
b) Qualssevol altres entitats, òrgans o agents autoritzats per actuar com a oficines recaptadores.
c) Les administracions públiques o entitats particulars a les quals s’atribueixin funcions recaptadores en
l’àmbit de la Seguretat Social en virtut de concert o per
disposicions especials.
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2. Les autoritzacions, disposicions específiques i
concerts que permetin coaborar en la gestió recaptadora en cap cas atribueixen el caràcter d’òrgans de recaptació a les entitats, òrgans, agents o administracions
públiques autoritzats o habilitats per fer-ho.
Article 4. Autoritzacions de coaboració en la gestió
recaptadora.
1. La concessió o denegació d’autoritzacions per
actuar com a coaboradors en la gestió recaptadora de
la Seguretat Social correspon, conforme a les normes
establertes a l’efecte pel ministre de Treball i Afers
Socials, al secretari d’Estat de la Seguretat Social, el
qual ha de resoldre les soicituds formulades a aquest
efecte en un termini de sis mesos a partir de la data
en què la soicitud hagi tingut entrada en el seu registre.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i
notificat resolució expressa, la soicitud es pot entendre
desestimada conforme al que preveu l’article 43.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. El secretari d’Estat de la Seguretat Social determina la forma i les condicions en què la coaboració
autoritzada s’ha de prestar i, en cas d’incompliment d’aquestes, així com de les normes reguladores de la gestió
recaptadora, pot suspendre o revocar l’autorització concedida, amb l’expedient previ incoat a l’efecte, així com
restringir temporalment o definitivament l’àmbit territorial d’actuació del coaborador o excloure de la prestació
del servei de coaboració alguna de les seves oficines
o unitats.
En particular, el secretari d’Estat de la Seguretat Social
pot fer ús d’aquestes facultats en cas que es doni alguna
de les circumstàncies següents:
a) Admissió de la documentació recaptadora que
no estigui degudament emplenada en les dades relatives
a la identitat i adreça del responsable del pagament.
b) Presentació reiterada de la documentació recaptadora, que com a coaborador hagi de remetre a la
Tresoreria General, fora dels terminis establerts, de forma
incompleta, amb deficiències o amb manipulació de les
dades que conté la documentació esmentada, sigui la
que el coaborador ha de custodiar, sigui la que ha de
lliurar als responsables del pagament.
c) Incompliment de l’obligació, com a coaborador,
de proporcionar dades amb transcendència recaptadora
conforme al que estableixen l’article 36 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social i aquest Reglament.
d) Coaboració o consentiment en l’aixecament de
béns embargats.
e) Resistència, negativa o obstrucció a l’actuació
dels òrgans de recaptació.
f) No efectuar o efectuar amb retard l’ingrés de les
quantitats recaptades en els comptes de la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
g) Escassa utilització de l’autorització, manifestada
per la inexistència d’ingressos realitzats a través de l’entitat, òrgan o agent coaborador de què es tracti o pel
seu volum escàs.
3. Els coaboradors autoritzats com a oficines
recaptadores que vulguin cessar en la seva coaboració
han de soicitar-ho, amb una antelació mínima de 30
dies al previst per al cessament, al secretari d’Estat de
la Seguretat Social, el qual ha de resoldre la soicitud
en el termini de tres mesos, que s’entén estimada en
defecte de resolució expressa.
4. La resolució del secretari d’Estat de la Seguretat
Social que autoritzi o denegui la coaboració, revoqui
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o suspengui l’autorització concedida o acordi el cessament en la coaboració es publica en el butlletí oficial
de la província o províncies o en el de la comunitat
o comunitats autònomes en què pretengi actuar o estigui
actuant l’entitat, l’òrgan o l’agent coaborador, o en el
de l’Estat, si ho fa en tot el seu territori, i té efectes
des del dia primer del mes següent al de la seva publicació en el butlletí corresponent.
Article 5. Concerts de coaboració en la gestió recaptadora.
Els concerts que la Tresoreria General de la Seguretat
Social pugui subscriure amb les administracions públiques o amb entitats particulars per al desenvolupament
de la gestió recaptadora requereixen l’autorització prèvia,
respectivament, del Ministeri de Treball i Afers Socials
o del Consell de Ministres, i han de fixar, com a mínim,
les matèries següents:
a) Determinació dels serveis recaptadors objecte del
concert, amb indicació dels òrgans que assumeixen les
funcions de recaptació concertades.
b) Assenyalament del procediment administratiu
que s’ha d’observar en el compliment de les funcions
recaptadores concertades.
c) Fixació de les compensacions econòmiques.
d) Determinació dels terminis i formes d’ingrés del
que s’ha recaptat en els comptes de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
e) Assenyalament del termini de vigència previst per
al concert i procediment per a la seva resolució, si s’escau. En tot cas, l’habilitació atorgada a les entitats particulars té caràcter temporal.
f) Menció expressa que qualsevol modificació legislativa en la regulació de la gestió recaptadora dels recursos de la Seguretat Social que afecti el contingut del
concert després de subscrit pot donar lloc a la seva revisió o rescissió per resolució de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, adoptada i publicada de la mateixa
forma que el concert a què es refereix.
g) Obligació de no utilitzar les dades personals
objecte de tractament automatitzat per a fins diferents
dels recaptadors encomanats, així com de no cedir-les
ni comunicar-les a tercers, llevat dels casos que determinen els articles 36.6 i 66.1 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, i de retornar-les a la Tresoreria General o destruir-les una vegada complerta la
finalitat recaptadora per a la qual van ser subministrades,
amb subjecció als restants requisits que preveu l’article
12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal.
CAPÍTOL II
Desplegament del procediment de recaptació.
Normes generals
Article 6. Desplegament del procediment.
1. El període voluntari de recaptació s’inicia en la
data de començament del termini reglamentari d’ingrés
i es prolonga, si no hi ha pagament o una altra causa
d’extinció del deute, fins a l’emissió de la provisió de
constrenyiment, amb la qual es dóna inici al període
de recaptació executiva, sense perjudici dels casos en
què sigui aplicable el procediment de deducció. En els
casos establerts en aquest Reglament s’han de presentar
documents de cotització en el termini reglamentari d’ingrés, encara que aquest no s’arribi a efectuar.
2. Transcorregut el termini reglamentari d’ingrés
sense pagament del deute, s’apliquen els corresponents
recàrrecs i comença la meritació d’interessos de demora,
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sense perjudici que aquests últims només siguin exigibles en el període de recaptació executiva, en els termes
que estableix aquest Reglament.
3. El procediment de recaptació s’impulsa d’ofici en
tots els seus tràmits i només se suspèn en els termes
que estableixen els articles 129 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i en aquells altres casos en
què així ho estableixi aquest Reglament, per llei o en
execució d’aquesta i en les condicions i amb els efectes
que s’hi determinin.
4. La terminació del procediment recaptador que
estableix aquest Reglament, tant en període voluntari
com en via executiva, es produeix en els casos d’anuació o extinció del dèbit perseguit i en els termes
i les condicions que s’hi estableixen.
5. En aplicació dels principis d’economia i eficàcia
administrativa es pot no iniciar el procediment recaptador quan l’import d’un deute sigui inferior a la quantitat
que determini el ministre de Treball i Afers Socials com
a insuficient per a la cobertura del cost que la seva exacció i recaptació representin, i si aquesta circumstància
sobrevé en el curs del període de recaptació executiva,
com a conseqüència de l’execució forçosa del patrimoni
del deutor, es posa fi al procediment, en els termes i
les condicions que aquell determini.
Article 7. Presumpció de legalitat.
Els actes de la Tresoreria General de la Seguretat
Social per a la determinació i recaptació del deute amb
la Seguretat Social gaudeixen de presumpció de legalitat
i són immediatament executius.
Article 8. Còmput de terminis.
El còmput dels terminis que estableix aquest Reglament es regeix pel que disposa la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, sense
més particularitats que les següents:
a) Quan els terminis reglamentaris per al pagament
dels deutes amb la Seguretat Social s’assenyalin per dies
i sempre que no s’expressi una altra cosa, s’entén que
aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes,
diumenges i festius.
b) Quan aquests terminis reglamentaris d’ingrés
s’assenyalin per dies naturals o es fixin per mesos o
anys, si l’últim dia del termini és inhàbil, s’entén que
finalitza l’anterior dia hàbil del termini de què es tracti.
Article 9. Notificacions.
1. Les notificacions que s’efectuïn en els procediments recaptadors que regula aquest Reglament s’han
de practicar conforme al que disposa la Llei 30/1992,
de 26 de novembre.
2. Els edictes que la Tresoreria General de la Seguretat Social, en exercici de les seves competències, ordeni publicar en els butlletins oficials tenen la consideració
de resolucions o d’anuncis oficials d’inserció obligatòria,
als efectes que preveu la legislació tributària que sigui
aplicable, sense que el seu cost es pugui considerar
repercutible al deutor.
Són d’inserció gratuïta tots els anuncis que s’hagin
de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el de
la província o en el de la comunitat autònoma respectiva,
relacionats amb el procediment recaptador.
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CAPÍTOL III
Recàrrecs i interessos
Article 10. Recàrrecs.
1. Els deutes amb la Seguretat Social l’objecte dels
quals estigui constituït per quotes, quan no s’abonin en
el termini reglamentari d’ingrés, meriten els recàrrecs
següents:
a) Quan els subjectes responsables del pagament
de quotes a la Seguretat Social no les ingressin però
hagin presentat els documents de cotització dins el termini reglamentari d’ingrés:
1r Recàrrec del tres per cent del deute, si s’abonen
les quotes degudes dins el primer mes següent al venciment del termini reglamentari.
2n Recàrrec del cinc per cent del deute, si s’abonen
les quotes degudes dins el segon mes següent al venciment del termini reglamentari.
3r Recàrrec del 10 per cent del deute, si s’abonen
les quotes degudes durant el tercer mes següent al del
venciment del termini reglamentari.
4t Recàrrec del 20 per cent del deute, si aquest
s’abona una vegada transcorregut el tercer mes des de
la finalització del termini reglamentari d’ingrés, amb independència de si s’ha notificat o no la provisió de constrenyiment o ha començat el procediment de deducció.
b) Quan els subjectes responsables del pagament
de quotes a la Seguretat Social no les ingressin ni presentin els documents de cotització dins del termini reglamentari d’ingrés:
1r Recàrrec del 20 per cent del deute, si s’abonen
les quotes degudes abans de la finalització del termini
d’ingrés de la reclamació de deute o acta de liquidació.
2n Recàrrec del 35 per cent del deute, si s’abonen
a partir de la finalització de l’esmentat termini d’ingrés.
2. Els deutes amb la Seguretat Social que tinguin
caràcter d’ingressos de dret públic i l’objecte dels quals
estigui constituït per recursos diferents de quotes, quan
no s’abonin dins el termini reglamentari que tinguin establert, s’han d’incrementar amb el corresponent recàrrec
que preveu l’apartat 1.a) anterior, segons la data del
pagament del deute.
3. En cap cas no es pot aplicar recàrrec sobre el
deute constituït al seu torn per recàrrecs o interessos.
4. Quan l’ingrés fora del termini reglamentari sigui
imputable a error de l’Administració, sense que aquesta
actuï en qualitat d’empresari, no s’hi ha d’aplicar recàrrec.
5. Els recàrrecs es liquiden i ingressen conjuntament amb el principal dels deutes sobre els quals recaiguin. Sigui quina sigui la naturalesa dels esmentats deutes, les quantitats recaptades en concepte de recàrrecs
s’integren en la seva totalitat en el pressupost de recursos de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Els ingressos del principal del deute realitzats fora
del termini reglamentari sense incloure-hi la totalitat o
part del recàrrec que sigui procedent són considerats
com a ingressos a càrrec de la totalitat del deute, el
qual no s’entén satisfet fins que es produeixi l’ingrés
de l’import íntegre, inclosos els recàrrecs.
No obstant això, quan en termini reglamentari s’hagi
ingressat exclusivament l’aportació dels treballadors,
conforme al que estableix aquest Reglament, el recàrrec
s’ha d’aplicar sobre la part de deute que resulti impagat
després del venciment del termini reglamentari d’ingrés.
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Article 11. Interessos.
1. El principal dels deutes amb la Seguretat Social
objecte de gestió recaptadora merita interessos de
demora des de l’endemà del venciment del termini reglamentari d’ingrés.
El recàrrec aplicable a l’esmentat principal merita interessos de demora només des del venciment del termini
dels 15 dies naturals següents a la notificació de la provisió de constrenyiment.
En cap cas, els interessos de demora meritats s’acumulen al principal o al recàrrec a efectes del càlcul
de nous interessos.
La meritació d’interessos es prolonga fins a l’ingrés
a la Tresoreria General de la totalitat del deute, sense
que se suspengui, en cap cas, per la impugnació administrativa o judicial de qualsevol acte del procediment.
2. Els interessos de demora que s’hagin meritat en
aplicació de l’apartat precedent només són exigibles
quan hagin transcorregut 15 dies naturals des de la notificació de la provisió de constrenyiment o des de la comunicació de l’inici del procediment de deducció, sense
pagament del deute.
També són exigibles els interessos de demora quan
s’acordi la suspensió del procediment administratiu en
els tràmits del recurs contenciós administratiu que s’hagi
interposat contra les resolucions desestimatòries dels
recursos administratius presentats contra una reclamació de deute o acta de liquidació, si no s’ha abonat l’import del deute en el termini fixat en les esmentades resolucions desestimatòries.
3. El tipus d’interès de demora és l’interès legal dels
diners vigent en cada moment del període de meritació,
incrementat en un 25 per cent, llevat que la llei de pressupostos generals de l’Estat n’estableixi un de diferent.
4. El càlcul i la liquidació dels interessos de demora
exigibles es pot fer, segons els casos i en els termes
que determini el ministre de Treball i Afers Socials:
a) En la data de pagament del deute objecte de
constrenyiment, quan aquest es faci en les condicions
i amb els requisits establerts en la provisió de constrenyiment.
b) En la data de l’aplicació de l’ingrés no realitzat
en les condicions a què es refereix el paràgraf anterior
o de l’aplicació del líquid obtingut de l’execució forçosa
de béns del constret o derivat del procediment de deducció.
En els casos que preveu aquest paràgraf b), els interessos exigibles són els que s’hagin meritat en la data
d’aplicació.
c) En qualsevol moment en què la tramitació del
procediment de constrenyiment ho requereixi.
En qualsevol cas, es pot efectuar el càlcul per mesos
naturals, sense considerar fraccions inferiors, així com
no exigir quantitats que no superin la quantia que determini el ministre de Treball i Afers Socials.
No és necessària la quantificació expressa de l’import
dels interessos de demora en les notificacions del procediment executiu, sempre que s’hi estableixi la quantia
del deute per principal i recàrrec i s’adverteixi a l’interessat la meritació i l’exigibilitat d’interessos conforme
al que disposa l’apartat 1.
En cas d’extinció provisional o definitiva del crèdit
de la Seguretat Social, no cal efectuar la liquidació regulada en aquest apartat, sense perjudici del seu càlcul
posterior exclusivament en el cas de rehabilitació del
deute extingit de forma provisional.
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CAPÍTOL IV
Responsables del pagament
Article 12. Responsables de pagament: normes
comunes.
1. Són responsables del compliment de l’obligació
de cotitzar i del pagament dels altres recursos de la
Seguretat Social les persones físiques o jurídiques, o
entitats sense personalitat, a les quals les normes reguladores de cada règim i recurs imposin directament l’obligació del seu ingrés i, a més, els que resultin responsables solidaris, subsidiaris o successors «mortis causa» d’aquells, perquè hi concorren fets, omissions, negocis o actes jurídics que determinen aquestes responsabilitats, en aplicació de qualsevol norma amb rang legal
que es refereixi a les obligacions de Seguretat Social
o no les exclogui expressament, o de pactes o convenis
no contraris a les lleis.
2. Quan en aplicació de normes específiques de
Seguretat Social, laborals, civils, administratives o mercantils, els òrgans de recaptació apreciïn la concurrència
d’un responsable solidari, subsidiari o «mortis causa» respecte de qui fins en aquell moment figuri com a responsable, han de declarar aquesta responsabilitat i exigir
el pagament mitjançant el procediment recaptador que
estableix aquest Reglament.
3. En cas que la responsabilitat per l’obligació de
cotitzar correspongui a l’empresari es pot dirigir el procediment recaptador contra qui efectivament rebi la prestació de serveis dels treballadors que contracti, encara
que formalment no figuri com a empresari als contractes
de treball, als registres públics o als arxius de les entitats
gestores i serveis comuns. Si el procediment recaptador
s’ha dirigit ja contra qui figura com a empresari, les noves
actuacions contra l’empresari efectiu s’han de seguir conforme al que estableix l’article següent, tret que s’apreciïn
altres circumstàncies que determinin la concurrència de
responsabilitat subsidiària.
4. Llevat que les normes legals aplicables als casos
concrets de responsabilitat estableixin una altra cosa,
no es poden exigir per responsabilitat solidària, subsidiària o «mortis causa» les sancions pecuniàries ni els
recàrrecs sobre prestacions econòmiques causades per
accidents de treball i malalties professionals causats per
falta de mesures de seguretat i higiene a la feina tret,
respecte d’aquests últims, que hi hagi declaració de responsabilitat de l’entitat gestora competent.
5. Sense perjudici de les especialitats que conté la
normativa específica reguladora de les actuacions de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el que preveu
aquest Reglament per al procediment recaptador seguit
en relació amb reclamacions de deute per derivació de
responsabilitat solidària, subsidiària o «mortis causa», és
aplicable al que se segueixi en virtut d’actes de liquidació
emeses per derivació de responsabilitat.
Article 13. Responsables solidaris.
1. Quan concorrin fets, negocis o actes jurídics que
determinin la responsabilitat solidària de diverses persones, físiques o jurídiques o entitats sense personalitat,
respecte de deutes amb la Seguretat Social, es pot adreçar reclamació de deute o acta de liquidació contra tots
o contra qualsevol d’aquests. El procediment recaptador
seguit contra un responsable solidari no suspèn ni impedeix que es pugui seguir contra un altre, fins a la total
extinció del crèdit.
2. Quan el deutor hagi presentat els documents de
cotització dins el termini reglamentari d’ingrés, sense
haver-lo efectuat, o quan ja s’hagi emès reclamació de
deute o acta de liquidació contra aquell, la Tresoreria
General de la Seguretat Social només pot exigir l’es-
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mentat deute a un altre responsable solidari mitjançant
reclamació de deute per derivació, o ho ha de fer, si
s’escau, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, mitjançant acta de liquidació, sense perjudici de les mesures
cautelars que es puguin adoptar sobre el seu patrimoni,
en qualsevol moment, per assegurar el cobrament del
deute.
3. Llevat que la responsabilitat solidària estigui limitada per llei, la reclamació de deute per derivació comprèn el principal del deute i els recàrrecs i interessos
que s’hagin meritat en el moment de la seva emissió,
en el procediment recaptador seguit contra el primer
responsable solidari a qui s’hagi reclamat, o que hagi
presentat els documents de cotització dins el termini
reglamentari d’ingrés. Inclou, així mateix, les costes que
s’hagin generat per al cobrament del deute.
Des de la reclamació de deute o acta de liquidació
per derivació són exigibles a tots els responsables solidaris el principal, els recàrrecs i interessos que s’hagin
d’exigir a l’esmentat primer responsable, i totes les costes
que es generin per al cobrament del deute.
4. La reclamació de deute per derivació conté tots
els aspectes exigits per a qualsevol reclamació de deute
i, a més, la identificació dels responsables solidaris contra
els quals se segueixin actuacions, i l’expressió dels fets
i fonaments de dret en què es fonamenta la responsabilitat. Prèviament a la seva emissió, s’ha de donar
audiència a qui pugui ser el seu destinatari, excepte quan
es basi en els mateixos fets i fonaments de dret que
van motivar una reclamació de deute prèvia per derivació
al mateix responsable; en aquest cas, cal fer constar
aquesta circumstància en la reclamació.
5. La suspensió o terminació del procediment recaptador seguit contra un responsable solidari suspèn o posa
fi al procediment que se segueixi contra cadascun d’ells,
a menys que es produeixin amb motiu d’impugnacions
o revisions fundades en causes que només concorrin
en algun d’ells.
Article 14. Responsables subsidiaris.
1. Quan concorrin fets, negocis o actes jurídics que
determinin la responsabilitat subsidiària d’una persona,
física o jurídica, o entitat sense personalitat, respecte
de deutes amb la Seguretat Social líquids, vençuts i exigibles, una vegada constatada la insolvència del deutor
principal, es pot emetre reclamació de deute o acta de
liquidació contra el responsable subsidiari.
La Tresoreria General de la Seguretat Social, amb
caràcter previ a l’emissió de la reclamació de deute per
responsabilitat subsidiària, i una vegada constatada la
insolvència a què es refereix el paràgraf anterior, ha d’adreçar comunicació al responsable subsidiari i assenyalar-li el termini reglamentari per a l’ingrés del principal
del deute, que s’estén fins a l’últim dia hàbil del mes
següent al de la notificació. Vençut aquest termini sense
ingrés, el deute del responsable subsidiari merita els
recàrrecs i interessos que preveu aquest Reglament per
al cas que s’hagin presentat els documents de cotització,
s’emet la corresponent reclamació de deute, i se
segueixen d’ara endavant els tràmits ordinaris del procediment recaptador.
2. Llevat que la responsabilitat estigui limitada per
llei, la comunicació al responsable subsidiari comprèn
la totalitat del deute exigible al deutor principal en el
moment de la seva emissió, exclosos recàrrecs, interessos i costes, i conté, a més de l’assenyalament del termini
reglamentari d’ingrés, la identificació del deutor principal
i manifestació de la seva insolvència, amb referència,
si s’escau, a l’acte en què s’hagi declarat, l’expressió
de la naturalesa del deute, treballadors i períodes a què
es refereixi i els fets i fonaments de dret de la responsabilitat subsidiària.
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3. La constatació de la insuficiència de béns del
deutor principal en el procediment recaptador seguit contra ell, la declaració d’insolvència efectuada en un altre
procediment administratiu o judicial i la declaració de
concurs en el qual s’hagi produït l’obertura de la fase
de liquidació són circumstàncies suficients per considerar el deutor principal com a insolvent a l’efecte d’exigir
el pagament del deute al responsable subsidiari.
4. L’aegació pel responsable subsidiari de l’existència de béns realitzables del deutor principal no produeix més efecte, si s’escau, que la suspensió de l’execució forçosa sobre el patrimoni d’aquell, fins que es
realitzin els béns esmentats.
Per acordar aquesta suspensió es requereix, amb
caràcter general, que no s’hagi autoritzat ja l’alienació
dels béns del responsable subsidiari, i que els béns assenyalats per aquest s’identifiquin suficientment per procedir al seu embargament, radiquin en territori nacional
i obtinguin una valoració que, en relació amb el deute
i descomptades les càrregues, justifiqui la seva alienació
forçosa.
Article 15. Successors «mortis causa».
1. Els hereus del responsable del pagament del deute a la Seguretat Social, des de l’acceptació expressa
o tàcita de l’herència, responen solidàriament entre si
del seu pagament amb els béns de l’herència i amb
el seu propi patrimoni, llevat que l’acceptin a benefici
d’inventari; en aquest cas, només en responen amb els
béns de l’herència que els hagin estat adjudicats. Quant
a l’abast de la responsabilitat del legatari, cal atenir-se
al que disposa la legislació civil.
2. Constatada la mort del deutor, els tràmits d’execució forçosa dels béns que ja hagin estat embargats
abans de l’esmentada mort s’han de seguir amb qui tingui
la representació o administració de l’herència jacent, o
amb els successors «mortis causa». Per procedir contra
béns que no hagin estat ja embargats, cal adreçar reclamació administrativa de deute per derivació al successor
«mortis causa», i d’ara endavant s’han de seguir els tràmits ordinaris del procediment recaptador. Si l’hereu
acredita haver fet ús del dret a deliberar, cal atenir-se
al resultat de l’esmentada deliberació, i es deixa sense
efecte la reclamació que es pugui haver emès contra
ell si renuncia a l’herència.
3. La reclamació de deute per derivació comprèn
el principal del deute i els recàrrecs, interessos i costes
que s’hagin meritat fins ara de la seva emissió en el
procediment recaptador seguit contra el causant de l’herència. Des de la reclamació de deute per derivació són
exigibles a tots els successors els interessos meritats
des de l’impagament pel causant, si són exigibles per
a aquest o quan ho siguin per a qualsevol dels successors, i totes les costes que es generin per al cobrament del deute.
4. Tan aviat resulti acreditat que no existeixen
hereus coneguts o els coneguts renunciïn a l’herència
o no l’acceptin, el procediment per a l’efectivitat dels
dèbits es prossegueix contra els béns de l’herència, sense
perjudici de posar els fets sense dilació en coneixement
dels òrgans competents de la hisenda pública als efectes
legals que siguin procedents.
Article 16. Domicili del responsable de pagament.
1. A tots els efectes de la gestió recaptadora, llevat
que per a alguns d’aquests se n’assenyali expressament
un altre de diferent, es considera domicili dels subjectes
responsables del pagament el següent:
a) Per als empresaris, aquell en què radiqui l’efectiva
gestió administrativa i direcció de l’explotació, indústria
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o negoci de l’empresa, que ha de figurar així mateix
en la seva soicitud d’inscripció en la Seguretat Social,
en la qual es pot fer constar, a més, un lloc diferent
als efectes de notificacions.
b) Per als treballadors, l’indicat en la soicitud d’alta
en el règim de Seguretat Social que correspongui, en
la qual així mateix es pot designar un lloc diferent per
a notificacions.
c) En cas de falta de soicitud d’inscripció o d’alta
o de falta de constància en aquesta del domicili, es considera com a tal:
1r Per a les persones naturals, el de la seva residència habitual.
2n Per a les persones jurídiques domiciliades a Espanya, el del seu domicili social, sempre que hi estigui
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa
i la direcció dels seus negocis. En un altre cas, s’atén
al lloc en què radiquin la gestió i direcció esmentades.
3r Les persones naturals o jurídiques residents a
l’estranger que desenvolupin activitats a Espanya tenen
el seu domicili, als efectes indicats, al lloc que radiqui
l’efectiva gestió administrativa i la direcció dels seus
negocis.
2. Els subjectes responsables que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural
estan obligats a designar un representant amb domicili
en el territori espanyol, als efectes de les seves relacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. Les variacions dels domicilis, declarats o designats conforme al que disposen els apartats anteriors,
s’han de comunicar a la direcció provincial o administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social
a la qual correspongui la gestió de l’empresa o hagi
declarat l’alta del treballador, o, si s’escau, a la unitat
administrativa que faci l’acte recaptador de què es tracti.
Quan els subjectes obligats i altres responsables del
pagament no hagin comunicat el canvi de domicili a
l’esmentada direcció provincial o administració, aquestes
poden modificar-lo d’ofici en els casos en què es comprovi que el domicili real és diferent de l’anteriorment
declarat o assignat.
CAPÍTOL V
Pagament o compliment voluntari
SECCIÓ 1a REQUISITS PER AL PAGAMENT
Article 17. Legitimació per al pagament.
Estan legitimats per al pagament dels deutes a la
Seguretat Social objecte de la gestió recaptadora els
subjectes responsables de pagar-los, els administradors
de béns o negocis intervinguts o administrats judicialment i, en general, qualsevol persona, tingui o no interès
en el compliment de l’obligació, sigui que ho conegui
i ho aprovi, sigui que ho ignori el responsable del pagament.
En cap cas, el tercer que pagui el deute està legitimat
per a l’exercici, davant l’Administració de la Seguretat
Social, dels drets que corresponguin al responsable del
pagament, sense perjudici de les accions de repetició
que siguin procedents segons el dret privat.
Article 18. Legitimació per al cobrament.
1. El pagament dels deutes objecte de gestió recaptadora de la Seguretat Social s’ha de fer directament
als òrgans de recaptació de la Tresoreria General de
la Seguretat Social o mitjançant els coaboradors auto-
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ritzats o habilitats conforme al que disposa aquest Reglament, i en els dos casos produeix els mateixos efectes.
2. Els pagaments realitzats a òrgans o persones no
legitimades per rebre’ls no alliberen en cap cas el deutor
de la seva obligació de pagament, sense perjudici de
les responsabilitats de qualsevol ordre en què incorri
el perceptor no autoritzat.
L’Administració de la Seguretat Social no assumeix
cap responsabilitat en els casos d’usurpació de la funció
recaptadora.
Article 19. Integritat i efectes del pagament.
1. Perquè el pagament produeixi els efectes extintius que li són propis ha de ser per la totalitat del deute.
La integritat del pagament no obsta a la possibilitat
de les compensacions i deduccions procedents, en els
termes que estableix aquest Reglament, ni a l’ingrés
separat de les aportacions dels treballadors retingudes
per l’empresari en els termes que estableixi el ministre
de Treball i Afers Socials, però no s’entén extingit el
deute fins que el pagament assoleixi la totalitat d’aquest.
2. Llevat del que preveu aquest Reglament a efectes
de l’ajornament i el fraccionament del pagament i de
la compensació, les quotes corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals
no es poden ingressar separades de les quotes per contingències comunes i dels conceptes de recaptació conjunta.
3. En via executiva, la integritat del pagament no
és obstacle perquè s’apliquin al pagament del deute les
quantitats parcials lliurades pel deutor i aquelles que
s’obtinguin per l’embargament i la realització successiva
del valor dels béns embargats de l’executat, en els termes
que preveu aquest Reglament.
4. El pagament realitzat extingeix el deute corresponent i allibera els responsables, sempre que es faci
amb els requisits exigits en aquest Reglament.
Article 20. Pagament per consignació.
Quan l’òrgan de recaptació rebutgi indegudament el
pagament ofert o no pugui admetre’l per causa de força
major, el responsable del pagament pot procedir a consignar-lo a disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social. En aquest cas, una vegada s’acordi la procedència del pagament o superada la causa de força
major, s’aplica la consignació efectuada al pagament del
deute, i retrotreu els seus efectes a la data en què es
va formalitzar la consignació esmentada.
SECCIÓ 2a MITJANS DE PAGAMENT
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pagament dels deutes amb la Seguretat Social han de
complir els requisits següents:
a) Ser nominatius a favor de la Tresoreria General
de la Seguretat Social i barrats a l’entitat financera en
què tingui el seu compte degudament autoritzat l’òrgan
recaptador o el coaborador.
b) Ser lliurats contra entitats financeres o de crèdit
degudament autoritzades i inscrites en el registre corresponent i situades en territori nacional.
c) Estar datats el mateix dia o, com a màxim, en
els dos anteriors a aquell en què es lliuri.
d) Estar confirmats, visats o certificats per l’entitat
lliurada, que ha de retenir l’import consignat per al pagament del xec a la seva presentació fins a un termini,
com a mínim, de 30 dies posteriors a la data de la seva
emissió.
e) Indicar el nom o la raó social del lliurador i, segons
sigui procedent, el seu número o codi d’identificació fiscal, que s’han d’expressar sota la signatura amb tota
claredat. Quan l’estengui un apoderat, a més de les dades
anteriors, hi ha de figurar a l’antesignatura el nom complet del titular del compte corrent.
2. Quan un xec vàlidament confirmat o certificat
no hagi estat fet efectiu en tot o en part, la quantia
impagada li ha de ser exigida a l’entitat que el va confirmar o certificar.
Article 23. Transferència bancària.
1. El pagament dels deutes amb la Seguretat Social
es pot fer mitjançant transferència bancària.
2. Les ordres de transferència es poden cursar a
través d’un banc o banquer inscrit en el corresponent
registre oficial, caixa d’estalvis, entitat financera o institucions de crèdit o de dipòsit, per a l’abonament del
seu import en els comptes de la Tresoreria General de
la Seguretat Social oberts a les entitats financeres.
3. L’ordre de transferència ha d’expressar el concepte concret a què l’ingrés correspongui i contenir el
detall pertinent quan l’ingrés es refereixi i s’hagi d’aplicar
a diversos conceptes, així com, si s’escau, el codi de
compte de cotització del subjecte responsable del pagament.
4. Simultàniament a l’ordre de transferència, el deutor ha de cursar a l’òrgan coaborador els documents
la presentació dels quals estigui establerta, i hi ha d’expressar la data de la transferència, l’import i l’entitat financera utilitzada per a l’operació.
5. El pagament efectuat mitjançant transferència
bancària s’entén fet en la data en què els fons tinguin
entrada a l’entitat financera a què es transfereixen.

Article 21. Mitjans de pagament.

Article 24. Altres mitjans de pagament.

1. El pagament dels deutes a la Seguretat Social
s’ha de fer en efectiu, mitjançant diner de curs legal,
xec, transferència o domiciliació bancària, així com qualsevol altre mitjà de pagament autoritzat per la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
2. El pagament s’ha d’efectuar d’acord amb el procediment d’ingrés que determini la Tresoreria General
de la Seguretat Social en funció del tipus de deute i
període de recaptació a què es refereixi.
3. El pagament en diner de curs legal s’ha de fer,
en tot cas, mitjançant les entitats coaboradores autoritzades o habilitades a l’efecte.

Les soicituds perquè la Tresoreria General de la
Seguretat Social autoritzi la utilització de mitjans de pagament diferents del diner de curs legal, el xec o la transferència han de ser resoltes en el termini de tres mesos
comptats a partir del dia en què la soicitud hagi tingut
entrada en qualsevol dels registres d’aquella. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat resolució, la soicitud s’entén desestimada.

Article 22. Xec.
1. A més dels requisits generals exigits per la seva
legislació específica, els xecs que s’expedeixin per al

SECCIÓ 3a JUSTIFICANTS I CERTIFICACIONS DE PAGAMENT
Article 25. Justificants de pagament i deure d’informació dels empresaris.
1. El que efectuï un pagament a la Seguretat Social
conforme al que disposa aquest Reglament té dret que
se li lliuri un justificant del pagament realitzat.
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2. Els justificants del pagament són, segons els
casos:
a) Els documents de cotització o, si s’escau, d’ingrés,
degudament diligenciats.
b) Els rebuts expedits pels òrgans recaptadors o pels
coaboradors en la gestió recaptadora.
c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
d) Qualsevol altre document al qual específicament
atorgui caràcter de justificant de pagament el director
general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. Els empresaris i altres subjectes responsables del
compliment de l’obligació de cotitzar han de conservar
còpia dels documents de cotització o d’ingrés, degudament diligenciada per l’oficina recaptadora, durant un
termini de quatre anys, llevat que es transmeti aquesta
documentació per mitjans informàtics; en aquest cas,
únicament es conserva el justificant del pagament.
4. Els empresaris han d’informar els interessats, en
els centres de treball i dins del mes següent a aquell
a què correspongui l’ingrés de les quotes, de les dades
que figuren en la relació nominal de treballadors i en
el butlletí de cotització.
Quan les dades de les relacions nominals de treballadors es transmetin per mitjans informàtics, l’obligació
d’informar sobre aquestes relacions es considera complerta mitjançant la coocació o posada a disposició dels
treballadors, a través de la presentació en pantalla d’ordinador o terminal informàtic, de les dades dels seus
arxius que, a aquests efectes, són considerats còpia autoritzada d’aquestes relacions nominals de treballadors.
En els altres casos, els empresaris han d’exposar, en
el lloc i durant el període indicats en el primer paràgraf
d’aquest apartat, un exemplar de la relació nominal de
treballadors i del butlletí de cotització o còpia autoritzada
d’aquests. Aquesta obligació es pot substituir posant de
manifest l’esmentada documentació als representants
de personal durant el mateix període.
5. Els justificants de pagament expedits pels coaboradors en la gestió recaptadora tenen per als responsables del pagament els mateixos efectes que si l’ingrés
s’hagués fet en la Tresoreria General de la Seguretat
Social i, en conseqüència, queden alliberats envers
aquesta, en la data d’ingrés consignada en els justificants, per l’import que hi figuri.
La possessió pels subjectes responsables del pagament dels justificants d’aquest expedits pels coaboradors determina la presumpció d’ingrés a l’entitat, òrgan
o agent que va expedir el justificant de pagament.
6. El coaborador que rebi el pagament respon d’aquest des de la data d’ingrés consignada en els justificants de pagament i per l’import que hi figura, i és
responsable dels perjudicis causats en els termes que
estableixin l’autorització o el conveni de coaboració.
Article 26. Requisits formals dels justificants de pagament.
1. Tot justificant de pagament ha d’indicar, com a
mínim, les circumstàncies següents:
a) Dades identificatives del subjecte responsable de
pagament.
b) Concepte, import i període a què es refereix l’ingrés.
c) Data de pagament.
d) Òrgan recaptador o coaborador que l’expedeix.
Quan el justificant de pagament s’estengui per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, aquestes circumstàncies, atenent les dades que figuren en el document
de pagament, es poden expressar mitjançant codi o abre-
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viatura prou identificadores, en el seu conjunt, del subjecte obligat i del deute a què es refereixin.
2. El deutor a qui s’hagi expedit el corresponent
justificant de pagament pot soicitar de la Tresoreria
General de la Seguretat Social certificació acreditativa
del pagament efectuat, i aquesta l’ha d’expedir.
CAPÍTOL VI
Garanties de pagament
Article 27. Vigència i execució de garanties.
1. Quan la llei o aquest Reglament atribueixin algun
efecte a la constitució de garanties de pagament del
deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptadora,
no s’admeten com a tals les que no es puguin executar
fins a, com a mínim, els sis mesos següents al moment
en què es doni la causa establerta per a la seva execució.
2. Les garanties només queden alliberades una
vegada comprovat el pagament total del deute, inclosos
recàrrecs i interessos i costes, si s’escau, a què s’estengui
la garantia de què es tracti, o quan s’extingeixi, per qualsevol causa, l’obligació del deutor a favor del qual s’hagi
constituït.
Si a conseqüència de resolució administrativa o judicial fermes es declara parcialment improcedent el deute
objecte de la garantia, qui l’hagi constituït té dret a la
seva reducció proporcional. La Tresoreria General de la
Seguretat Social ha de dur a terme les actuacions necessàries per a l’esmentada reducció, en aplicació de la
normativa reguladora del tipus de garantia de què es
tracti, i sempre que no resulti perjudicat l’assegurament
del crèdit subsistent.
En qualsevol altre cas, per a l’alliberament parcial de
garanties, cal atenir-se al que si s’escau prevegi la resolució administrativa en atenció de la qual s’hagin constituït, i, si no, al que disposa la legislació aplicable a
la garantia de què es tracti.
3. La substitució de la garantia inicialment constituïda només s’admet quan concorrin causes extraordinàries que la justifiquin, i sempre que no resulti perjudicat
l’assegurament del crèdit objecte de la garantia.
4. En cas d’incompliment de les obligacions garantides, els òrgans de recaptació han de procedir a executar
la garantia conforme als tràmits que preveu el títol III.
Article 28. Tipus de garantia.
1. En qualsevol cas en què la llei o aquest Reglament
atribueixin efectes a la constitució de garanties, s’admet
com a tal l’aval solidari formalitzat per entitats financeres
de dipòsit o de crèdit inscrites en el Registre de bancs
i banquers o de cooperatives de crèdit legalment autoritzades per a l’esmentada activitat en el territori espanyol, amb renúncia expressa als beneficis d’excussió i divisió, i que s’ha d’inscriure en el Registre especial d’avals.
Si la norma d’aplicació exigeix la constitució d’aval, s’entén que es refereix al que compleixi els requisits esmentats.
2. Quan no sigui possible, per causa justificada, la
constitució de l’aval a què es refereix l’apartat anterior,
i sempre que la norma d’aplicació ho permeti, es poden
admetre altres mitjans de garantia, com ara la hipoteca
immobiliària, hipoteca mobiliària, penyora amb desplaçament de la possessió o sense, assegurança de caució
de companyies d’assegurances autoritzades per operar
en el ram corresponent, aval, fiança personal o qualsevol
altra que es consideri suficient. Així mateix, i per als
casos en què el deute estigui sotmès a procediment
de constrenyiment, es pot admetre com a garantia l’anotació preventiva d’embargament en registre públic de
béns de valor suficient per cobrir l’import del deute.
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Aquestes garanties es constitueixen i regeixen conforme a les normes civils, mercantils o administratives
que els siguin aplicables. Quan la legislació aplicable
a la garantia de què es tracti prevegi l’acceptació o canceació mitjançant document públic, s’han de dur a terme mitjançant document administratiu emès per l’òrgan
competent per dictar la resolució a què es vinculi, si
s’escau, la garantia.
Article 29. Aval genèric.
Es pot presentar aval genèric en concepte de garantia
especial per respondre del pagament de tots i cadascun
dels deutes presents i futurs que mantingui el subjecte
responsable amb la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
La constitució de l’aval genèric no suspèn el procediment recaptador iniciat o que es pugui iniciar i determina que es consideri el subjecte responsable al corrent
respecte de les seves obligacions de pagament amb la
Seguretat Social, mentre que l’import avalat garanteixi
suficientment el deute que es pugui generar.
Article 30. Reembossament del cost de les garanties.
Quan s’hagin aportat garanties per suspendre el procediment de recaptació del deute amb la Seguretat
Social, i aquest sigui declarat improcedent per sentència
o resolució administrativa fermes, la Tresoreria General
de la Seguretat Social ha de reembossar el cost de les
garanties esmentades i, si s’escau, l’interès legal de les
quantitats dipositades o consignades des de la data del
dipòsit o la consignació, fins als 30 dies següents a la
notificació a l’interessat de la resolució o sentència que
declari la improcedència del deute.
Quan el deute sigui declarat parcialment improcedent,
el reembossament ha d’incloure la part corresponent del
cost de les referides garanties i interessos, si s’escau.
La Tresoreria General ha de fer els reembossaments
esmentats amb l’acreditació prèvia del seu import i
pel procediment previst per a la devolució d’ingressos
indeguts.
CAPÍTOL VII
Ajornaments de pagament
Article 31. Normes generals.
1. Els òrgans de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme al repartiment de competències
que porti a terme el seu director general, poden concedir
ajornaments per al pagament de deutes amb la Seguretat
Social, a soicitud dels subjectes responsables del pagament, quan la situació economicofinancera i altres circumstàncies concurrents, discrecionalment apreciades
per l’òrgan competent per resoldre, els impedeixi efectuar l’ingrés dels seus dèbits en els terminis i termes
establerts amb caràcter general en aquest Reglament.
2. La durada total de l’ajornament no pot excedir
els cinc anys. No obstant això, quan concorrin causes
de caràcter extraordinari degudament acreditades, l’òrgan competent pot elevar al director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social una proposta favorable per a la concessió d’un altre període superior, i
aquest últim ha de dictar, si s’escau, la resolució corresponent.
3. La concessió de l’ajornament, sempre que es
compleixin les condicions que estableixen aquest Reglament i la resolució que el concedeixi, dóna lloc, en relació
amb els deutes ajornats, a la suspensió del procediment
recaptador i al fet que el deutor sigui considerat al corrent
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de les seves obligacions amb la Seguretat Social a fi
d’obtenir subvencions i bonificacions, l’exempció de responsabilitat per noves prestacions de la Seguretat Social
causades durant aquell, la contractació administrativa
i a qualsevol altre efecte previst per llei o en execució
d’aquesta.
Article 32. Deutes amb la Seguretat Social susceptibles
d’ajornament.
1. Pot ser objecte d’ajornament qualsevol deute de
Seguretat Social objecte de gestió recaptadora, excepte
les quotes corresponents a les contingències d’accidents
de treball i malalties professionals, i l’aportació dels treballadors corresponent a les quotes ajornades, quan es
refereixin a treballadors per compte d’altri o assimilats,
inclosos en el camp d’aplicació de règims del sistema
de la Seguretat Social que prevegin aquestes aportacions. L’ingrés de les esmentades quotes s’ha d’efectuar,
si ja no s’ha fet abans, en el termini d’un mes des de
la data de notificació de la resolució per la qual es concedeixi l’ajornament.
2. Només en cas que l’ajornament es garanteixi íntegrament amb aval poden ser objecte d’ajornament les
quantitats degudes en concepte de recàrrec sobre prestacions econòmiques degudes a accident de treball o
malaltia professional originat per falta de mesures de
seguretat i higiene laboral.
3. L’ajornament ha d’incloure la totalitat dels deutes
ajornables en el moment de la soicitud, sigui quina sigui
la seva naturalesa jurídica, inclosos els recàrrecs i interessos i costes exigibles en el moment esmentat, sense
que a partir de la seva concessió es puguin considerar
exigibles altres recàrrecs, interessos i costes sobre el
deute ajornat, llevat d’allò que es disposa per al cas
d’incompliment.
4. El pagament efectuat en concepte de quotes inajornables, en compliment de la resolució de concessió
d’ajornament, s’imputa a aquestes. La resta dels pagaments de l’ajornament s’imputa segons les condicions
d’amortització establertes en la resolució que l’autoritzi.
Article 33. Garanties.
1. El compliment de l’ajornament s’ha d’assegurar
mitjançant garantia suficient per cobrir l’import principal
del deute, recàrrecs, interessos i costes, llevat de les
excepcions que preveu aquest Reglament.
2. L’ajornament es considera incomplert si les
garanties que estableixi la resolució de concessió no es
constitueixen en el termini dels 30 dies naturals següents
al de la seva notificació, llevat que aquesta determini
un termini superior, que no pot excedir els sis mesos.
Durant el termini establert per a la constitució de garanties, la resolució de concessió té els efectes que li són
propis.
3. Durant la vigència de l’ajornament, a soicitud
de l’interessat, l’òrgan que l’hagi concedit pot autoritzar
la substitució de les garanties inicialment constituïdes
per altres de diferents, sempre que el deute pendent
de pagament estigui en tot moment prou garantit.
4. No és necessària la constitució de garanties, sense perjudici que es mantinguin com a tals els embargaments que s’hagin pogut efectuar per a l’execució del
deute, en els casos següents:
a) Quan el soicitant sigui l’Administració General
de l’Estat, una comunitat autònoma, una entitat de l’Administració local o organismes o entitats de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents
de qualsevol d’aquestes administracions, sempre que no
actuïn en el tràfic jurídic sota forma societària mercantil.
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b) Quan el total del deute ajornable sigui igual o
inferior a 30.000 euros, o quan, sent el deute ajornable
inferior a 90.000 euros, s’acordi que s’ingressi almenys
un terç del deute abans que hagin transcorregut 10 dies
des de la notificació de la concessió i la resta en els
dos anys següents. Aquestes quantitats poden ser modificades per resolució del director general de la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
c) Quan es tracti de deute corresponent a prestacions indegudament percebudes que no hagin estat
satisfetes dins el termini o els terminis reglamentaris
fixats a l’efecte, sempre que el subjecte responsable del
seu reintegrament mantingui la condició de pensionista
de la Seguretat Social.
d) En els ajornaments en què, perquè concorren causes de caràcter extraordinari que així ho aconsellen, el
secretari d’Estat de la Seguretat Social autoritzi expressament l’exempció de garanties, amb la proposta favorable prèvia del director general de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
Article 34. Interès.
La concessió d’ajornament dóna lloc a la meritació
d’interès, que és exigible des de la seva concessió fins
a la data de pagament, conforme al tipus d’interès legal
dels diners que estigui vigent en cada moment durant
el període de durada de l’ajornament.
S’aplica, en canvi, l’interès de demora en els ajornaments en els quals s’hagi eximit el subjecte responsable de pagament de l’obligació de constituir garanties
per causes de caràcter extraordinari.
En tot cas, l’interès que correspongui és aplicable
sobre el principal del deute, els recàrrecs procedents
sobre aquest i les costes del procediment que siguin
objecte d’ajornament.
Article 35. Procediment.
1. La soicitud d’ajornament ha de contenir necessàriament les dades necessàries per a la identificació
del deutor i del deute, amb expressió del domicili als
efectes de notificacions, dels motius que originen la soicitud, i del termini i els venciments que se soiciten.
Ha de contenir a més, si s’escau, l’oferiment de garanties
pel titular dels drets que hagin d’assegurar el compliment, amb justificació de la seva suficiència.
2. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot
demanar al soicitant tota la documentació que consideri
necessària per acreditar la situació economicofinancera
i altres circumstàncies que hagin estat aegades en la
soicitud i, en general, tots els informes i les actuacions
que consideri convenients per adoptar la resolució.
3. Si la soicitud d’ajornament no compleix els requisits exigits o no s’hi aporten els documents establerts,
o s’hi aprecien defectes o omissions, s’ha de requerir
el soicitant perquè solucioni la falta o aporti els documents preceptius en el termini de 10 dies, amb indicació
que en cas contrari es dicta resolució en què se’l considera desistit de la seva soicitud.
4. La resolució per la qual es resolgui la soicitud
d’ajornament ha de ser dictada en el termini màxim de
tres mesos, comptats a partir de la data d’entrada en
el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat
resolució expressa, es pot entendre desestimada la soicitud. En l’esmentada resolució s’ha d’indicar la quantia
total i el període del deute ajornat, la durada i els venciments de l’ajornament, així com els terminis per a la
constitució de les garanties i el compliment de les altres
condicions que s’estableixin, aspectes que, en consideració a les circumstàncies concurrents, poden diferir dels
soicitats.
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5. La mera soicitud d’ajornament no suspèn el procediment recaptador. Denegada l’esmentada soicitud,
s’aplica al deute objecte d’aquesta el recàrrec que sigui
procedent segons les normes generals que estableixen
la llei i aquest Reglament.
6. En general, dóna lloc a la denegació de la soicitud d’ajornament la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Que el soicitant hagi incorregut en reiterats
incompliments d’ajornaments anteriorment concedits.
b) Que, en el moment de la soicitud, hagi estat
ja autoritzada l’alienació de béns embargats.
c) Que l’import del deute ajornable no superi el
doble del salari mínim interprofessional mensual vigent
en el moment de la soicitud.
Article 36. Incompliment.
1. En cas d’incompliment de qualsevol de les condicions o pagaments de l’ajornament, s’ha de prosseguir,
sense més tràmit, el procediment de constrenyiment que
s’hagi iniciat abans de la concessió. Així mateix s’ha
de dictar sense més tràmit provisió de constrenyiment
pel deute que no hagi estat ja objecte de constrenyiment,
al qual s’ha d’aplicar el recàrrec del 20 per cent del
principal, si s’han presentat els documents de cotització
dins el termini reglamentari d’ingrés, o del 35 per cent,
en cas contrari.
En l’esmentat procediment de constrenyiment els
òrgans de recaptació han de procedir en primer lloc a
executar les garanties que s’hagin constituït.
En tot cas, els interessos de demora que s’exigeixin
són els meritats des del venciment dels terminis reglamentaris d’ingrés respectius.
2. Es considera incomplert l’ajornament en el
moment en què el beneficiari deixi de mantenir-se al
corrent en el pagament de les seves obligacions amb
la Seguretat Social, després de la seva concessió.
CAPÍTOL VIII
Moratòria i transacció
Article 37. Moratòries.
Quan concorrin circumstàncies excepcionals que
afectin un determinat sector d’activitat o àmbit geogràfic,
que dificultin el compliment de l’obligació de cotitzar,
el Govern, mitjançant un reial decret, pot autoritzar genèricament els responsables de pagament afectats a realitzar l’ingrés de les quotes en terminis o condicions diferents dels previstos en aquest Reglament o autoritzats
en la seva aplicació.
Aquestes moratòries es regulen per les disposicions
que contingui el reial decret que les estableixi i, en el
que no s’hi prevegi, pel que disposen aquest Reglament
i les seves normes de desplegament.
L’incompliment de les condicions de la moratòria
determina la seva resolució i dóna lloc a la reclamació
del deute pendent per la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els recàrrecs i interessos que siguin
procedents conforme al procediment administratiu de
recaptació en període voluntari i en via de constrenyiment establert en aquest Reglament.
Article 38. Transacció i arbitratge.
No es pot transigir judicialment ni extrajudicialment
sobre els drets de la Seguretat Social ni sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin respecte d’aquests
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sinó mitjançant un reial decret acordat en Consell de
Ministres, amb l’audiència prèvia del Consell d’Estat, llevat del que preveuen l’article 24 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social i aquest Reglament
per als acords i convenis concursals.

El deute objecte del procediment de deducció queda
extingit des que es practiqui la retenció. L’aplicació i
extinció consegüent del deute per l’import aplicat s’ha
de notificar a l’Administració o entitat de dret públic
sotmesa al procediment de deducció.

CAPÍTOL IX

Article 41. Deducció especial a comunitat autònoma.

Procediment de deducció a entitats públiques

Sense perjudici del que disposen amb caràcter general els articles anteriors, si el deutor és una comunitat
autònoma o entitat de dret públic que en depèn, i tractant-se de deutes líquids, vençuts i exigibles, la Tresoreria
General de la Seguretat Social pot acordar la deducció
de la participació en la recaptació líquida dels tributs
cedits i gestionats per l’Estat i dels lliuraments del Fons
de suficiència de les comunitats autònomes.
Aquest acord s’ha de notificar al Ministeri d’Economia
i Hisenda, que l’ha d’aplicar practicant la deducció en
els lliuraments a compte que, per aquests conceptes,
corresponguin a l’ens deutor.
La resolució en què es declari l’extinció total o parcial
del deute produeix els seus efectes des del moment
en què es practiqui la retenció i per la quantia acordada.

Article 39. Procedència i inici de la deducció.
1. Si el deutor és una Administració pública, organisme autònom, entitat pública empresarial o, en general,
qualsevol entitat de dret públic, transcorregut el termini
reglamentari d’ingrés i una vegada adquireixi fermesa
en via administrativa la reclamació de deute o l’acta de
liquidació, en els casos en què aquestes siguin procedents, sense que s’hagi satisfet el deute, la Tresoreria
General de la Seguretat Social ha d’iniciar el procediment
de deducció sobre les quantitats que, amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat, s’hagin de transferir
a l’entitat deutora.
La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’obrir
el tràmit d’audiència prèvia a l’Administració o entitat
pública deutora, i li ha de concedir un termini de 15
dies per aegar i presentar els documents que es considerin oportuns, mitjançant notificació en què s’identifiqui la naturalesa, l’origen i la quantia del deute afectat.
En consideració a les aegacions que, si s’escau, s’hagin efectuat i altres circumstàncies concurrents, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de dictar resolució que acordi la improcedència de les actuacions o
la retenció a favor de la Seguretat Social en la quantia
que correspongui per principal, recàrrec i interessos, i
ha de continuar d’aquesta manera el procediment de
deducció.
2. En els casos en què la llei prevegi que una entitat
de dret públic pugui tenir la titularitat de béns embargables, transcorregut el termini reglamentari d’ingrés i
una vegada esdevingui ferma en via administrativa la
reclamació de deute o l’acta de liquidació, en els casos
en què aquestes siguin procedents, sense que s’hagi
satisfet el deute, s’ha de dictar provisió de constrenyiment contra aquesta, segons les normes generals que
estableix aquest Reglament.
Transcorregut el termini d’impugnació de la provisió
de constrenyiment sense que hagi estat presentat recurs,
o desestimat el que s’hagi interposat, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de dictar, sense més tràmit,
l’acord de retenció a què es refereix l’apartat anterior.
Sense perjudici de la prossecució, en tot cas, de l’esmentat procediment de deducció, la Tresoreria General
de la Seguretat Social ha de continuar el procediment
de constrenyiment sobre els béns embargables de l’entitat de dret públic deutora fins al cobrament total del
deute.
Article 40. Aplicació i efectes de la deducció.
En qualsevol cas, l’acord de retenció ha de fixar
expressament el moment en què aquesta s’hagi de practicar, que ha de ser posterior almenys en tres mesos
a la data de notificació de l’acord esmentat.
L’acord de retenció s’ha de notificar a l’ordenant de
pagaments competent, a fi que apliqui la deducció a
les transferències que s’hagin de fer a l’Administració
o entitat de dret públic deutora, amb subjecció als límits
legals que es puguin establir, i procedeixi a ingressar
els fons corresponents a favor de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.

CAPÍTOL X
Prescripció
Article 42. Termini de prescripció.
1. L’obligació de pagament de les quotes de la Seguretat Social i dels conceptes de recaptació conjunta, així
com dels recàrrecs sobre uns i altres, prescriu al cap
de quatre anys, a comptar de la data en què finalitzi
el termini reglamentari d’ingrés d’aquelles.
2. L’obligació de reintegrament de l’import de les
prestacions indegudament percebudes prescriu al cap
de quatre anys, comptats a partir de la data del seu
cobrament o des que va ser possible exercir l’acció per
exigir la seva devolució, amb independència de la causa
que va originar la percepció indeguda, inclosos els casos
de revisió de les prestacions per error imputable a l’entitat gestora.
3. L’obligació de pagament d’altres recursos de la
Seguretat Social prescriu en els terminis establerts en
les normes que els regulin o en les que siguin aplicables
atenent la naturalesa del recurs de què es tracti.
4. La prescripció es declara d’ofici, sense necessitat
que la invoqui o exceptuï el responsable de pagament,
en qualsevol moment del procediment recaptador.
Article 43. Interrupció, extensió i efectes de la prescripció.
1. El termini de prescripció queda interromput per
les causes ordinàries i, en tot cas, per les següents:
a) Per qualsevol actuació del responsable de pagament conduent al reconeixement o l’extinció del deute.
b) Per qualsevol acció de la Tresoreria General de
la Seguretat Social o de la Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzada amb coneixement formal del responsable del pagament conduent al reconeixement,
regularització, comprovació, inspecció, assegurament,
liquidació i recaptació de tots o part dels elements de
l’obligació amb la Seguretat Social.
c) Per interposició de recurs o impugnació administrativa o judicial; en aquest cas, s’inicia de nou el
còmput del termini de prescripció a partir de la data
en què es dicti la resolució o sentència fermes que els
resolguin. Quan aquestes declarin la nuitat de l’acte
impugnat, s’ha de considerar no interromput el termini
de prescripció per aquesta causa.
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d) Per soicitud d’una prestació econòmica de la
Seguretat Social en els casos en què legalment o reglamentàriament estigui prevista la possibilitat d’advertir
l’interessat que ha de posar-se al corrent en el pagament
de les seves quotes amb vista al reconeixement d’aquella
prestació.
2. Si hi ha diversos deutes liquidats a càrrec d’un
mateix responsable de pagament, la interrupció de la
prescripció per l’exercici de l’acció administrativa només
afecta el deute a què aquesta es refereixi.
3. La prescripció d’un deute o part d’aquest beneficia per igual a tots els responsables del seu pagament.
Interromput el termini de prescripció per a un, s’entén
interromput per a tots els altres.
CAPÍTOL XI
Devolució d’ingressos indeguts
Article 44. Dret a la devolució d’ingressos indeguts.
1. El subjecte responsable del pagament de qualsevol dels recursos que són objecte de gestió recaptadora per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
sigui quin sigui el moment en què s’hagi realitzat l’ingrés
i la causa que l’hagi originat, té dret a la devolució total
o parcial de l’import dels ingressos que per error hagi
realitzat, llevat que en el moment de la seva realització
sigui deutor a la Seguretat Social o tingui concedit un
ajornament o moratòria; en aquest cas, l’import de l’ingrés erroni s’aplica al deute pendent d’ingrés o d’amortització, excepte per al cas de deute exigible garantit
mitjançant l’aval genèric que preveu aquest Reglament.
Les devolucions d’ingressos indeguts inclouen l’interès de demora que preveu l’article 28.3 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social des de la data
del seu ingrés a la Tresoreria General de la Seguretat
Social fins a la data de la proposta de pagament.
No és procedent la devolució de quotes o altres recursos ingressats maliciosament, sense perjudici de la responsabilitat de tot ordre que sigui procedent.
2. Els ingressos que, en virtut de resolució judicial
ferma, resultin o es declarin objecte de devolució als
interessats tenen la consideració d’ingressos indeguts
i són objecte de devolució en els termes fixats en l’esmentada resolució, amb aplicació del que estableix l’article 106 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, quan l’Administració de la Seguretat Social sigui condemnada al
pagament d’una quantitat líquida, o del que disposa la
Llei general pressupostària, en un altre cas.
3. El dret a la devolució d’ingressos indeguts de
quotes prescriu al cap de quatre anys, a comptar de
l’endemà del seu ingrés. Una vegada reconeguda la procedència de la devolució, el dret a exigir el seu pagament
caduca al cap de quatre anys a comptar de la data de
notificació de l’acte de reconeixement.
El dret a la devolució d’ingressos diferents de quotes
o altres conceptes de recaptació conjunta i assimilats
a aquelles se subjecta als terminis de prescripció establerts a les normes aplicables a la naturalesa d’aquests
recursos.
4. Són a càrrec de l’entitat gestora o coaboradora
a compte de la qual s’efectuï la devolució d’ingressos
indeguts els interessos de demora que se satisfacin als
interessats, l’import del reembossament dels costos de
les garanties aportades per suspendre el procediment
de recaptació i els interessos que escaiguin sobre aquest.
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Article 45. Competència i termini de resolució.
1. La competència per resoldre sobre la procedència
de la devolució de les quantitats ingressades indegudament correspon a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, conforme a la distribució de competències que
aquesta tingui establerta.
En el cas que la devolució es refereixi als conceptes
de recaptació conjunta amb les quotes, la resolució
correspon als òrgans o organismes gestors d’aquells, els
quals, si s’escau, han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les seves resolucions, una vegada siguin fermes en via administrativa.
No obstant això, no es requereix resolució prèvia dels
dits òrgans o organismes gestors en els casos en què
la devolució se soiciti com a conseqüència d’errors
materials o de càlcul, per duplicitats d’ingrés o per excés
sobre el límit màxim absolut de la base de cotització,
per períodes posteriors a la data d’efectes de la baixa
o després d’haver prescrit l’acció per exigir el seu pagament, o en qualsevol cas en què la resolució de devolució
s’hagi de basar exclusivament en la comprovació material, aritmètica o comptable o en el simple còmput dels
aspectes aegats pels interessats.
Als efectes que indiquen els paràgrafs anteriors, la
Tresoreria General de la Seguretat Social ha de resoldre
les soicituds presentades o les ha de remetre, quan
sigui procedent, a l’organisme corresponent juntament
amb la documentació presentada per a la resolució que
sigui procedent.
2. En qualsevol cas, la resolució s’ha d’adoptar i notificar dins els sis mesos següents a la data en què s’hagi
completat la documentació que hagi d’aportar el soicitant de la devolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, es pot entendre
desestimada la soicitud.
CAPÍTOL XII
Revisió dels actes de gestió recaptadora
Article 46. Impugnació dels actes de gestió recaptadora.
1. Salvant les especialitats que estableixen el text
refós de la Llei general de Seguretat Social i aquest Reglament, contra els actes de gestió recaptadora de la Tresoreria General de la Seguretat Social, dictats tant en
període voluntari com en via de constrenyiment, s’hi
poden interposar els recursos administratius d’alçada,
reposició i revisió, i el recurs contenciós administratiu,
en els casos, la forma, el termini i amb els efectes que
preveuen la legislació comuna sobre procediment administratiu i la legislació reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Sense perjudici del que està establert especialment per al recurs d’alçada contra la provisió de constrenyiment i per a les terceries, el procediment recaptador només se suspèn per la interposició de recurs administratiu si el recurrent garanteix amb aval o procedeix
a consignar a disposició de la Tresoreria General de la
Seguretat Social l’import del deute exigible, inclosos els
recàrrecs, interessos i les costes del procediment.
Desestimat el recurs, si el responsable de pagament
no fa l’ingrés del deute en el termini concedit en la reclamació o, si s’escau, dins els 15 dies següents a aquell
en què es notifiqui la resolució del recurs o en què es
pugui entendre desestimat per silenci administratiu, la
Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’aplicar
el que s’hagi consignat al pagament del deute o ha d’executar l’aval. Des de la interposició del recurs, amb consignació o aval, fins al venciment de l’esmentat termini
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de pagament es considera que el responsable està al
corrent de pagament respecte del deute a què es refereixi
el recurs, sense perjudici de l’obligació d’ingrés dels interessos de demora que siguin exigibles.
Si dins de l’esmentat termini de 15 dies l’interessat
acredita la interposició de recurs contenciós administratiu i la soicitud, en els seus tràmits, de la suspensió
del procediment, es manté aquesta suspensió fins que
l’òrgan judicial resolgui sobre l’esmentada soicitud.
Durant aquest període se segueix considerant el
recurrent al corrent de pagament respecte del deute
objecte de la impugnació, així com en cas que l’esmentada suspensió es confirmi judicialment, sempre que l’aval o la consignació inclogui l’import dels recàrrecs i
interessos de demora que siguin procedents, una vegada
transcorregut aquest termini d’ingrés de 15 dies.
3. Les administracions públiques i les entitats i els
organismes que en depenen no poden formular recurs
administratiu davant dels actes de gestió recaptadora
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, encara
que sí requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra els actes esmentats, en el termini i les condicions que fixa la llei reguladora de la jurisdicció esmentada.

del règim que estableix l’article 32 del text refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors, conforme al que disposa l’article 121.2 del text refós de la Llei general de
la Seguretat Social.
3. Els altres crèdits de Seguretat Social gaudeixen
del mateix ordre de preferència que estableix l’article
1924.2n E) del Codi civil, segons el que disposa l’article 22 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social.
4. El creditor del deutor constret per la Tresoreria
General de la Seguretat Social que consideri el seu dret
preferent al d’aquesta pot fer valer l’esmentada preferència mitjançant la terceria de millor dret regulada en
el títol III d’aquest Reglament. Quan la Tresoreria General
de la Seguretat Social embargui béns que ja estiguin
embargats de resultes d’un altre procediment executiu,
judicial o administratiu, ha de formular, si s’escau, les
terceries, accions o incidents que siguin procedents en
l’esmentat procediment per a la defensa del millor dret
que pugui correspondre a la Seguretat Social.
5. Als efectes que preveu la Llei 22/2003, de 9
de juliol, concursal, els crèdits de la Seguretat Social
contra el concursat tenen la preferència que correspongui en aplicació de la Llei esmentada.

Article 47. Revisió d’ofici.

Article 49. Conflicte de procediments i concurrència
d’embargaments.

1. Els actes declaratius de drets que es puguin dictar
en l’àmbit de la gestió recaptadora no es poden revisar
d’ofici en perjudici dels seus beneficiaris. Quan la Tresoreria General de la Seguretat Social pretengui la revisió
dels actes esmentats, ha d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la
Tresoreria General de la Seguretat Social pot revisar d’ofici els seus actes declaratius de drets quan la revisió
es fonamenti en la constatació d’omissions o inexactituds
en les declaracions dels beneficiaris.
3. Els òrgans de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden revocar en qualsevol moment els seus
actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al principi d’igualtat,
a l’interès públic o a l’ordenament jurídic.
La revocació només és possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
4. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot
rectificar en qualsevol moment del procediment recaptador, d’ofici o a instància d’una persona interessada,
els errors materials o de fet i els aritmètics continguts
en els seus actes.

1. En els casos de conflicte entre el procediment
de constrenyiment que regula el títol III i altres procediments executius singulars, administratius o judicials,
la preferència per continuar la tramitació es determina,
respecte de cada bé objecte de constrenyiment, per la
prioritat temporal en l’embargament de l’esmentat bé.
Si no és possible determinar la prioritat per aplicació
d’aquest criteri, cal atenir-se a la data de la provisió de
constrenyiment que iniciï abans el procediment de constrenyiment.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, si
en efectuar-se l’embargament de béns aquests estan
embargats de resultes d’un altre procediment executiu,
judicial o administratiu, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot dur a terme la realització forçosa dels
béns embargats quan els drets dels embargants anteriors
no es vegin perjudicats per l’esmentada realització, sense
perjudici que es formulin les terceries i s’exerceixin les
accions que en defensa del millor dret de la Seguretat
Social corresponguin.
3. Quan els béns embargats siguin objecte d’un procediment d’expropiació forçosa, s’han de paralitzar les
actuacions d’execució dels béns afectats, i s’ha de comunicar a l’Administració expropiadora l’embargament dels
pagaments que s’han de fer a l’expropiat. A l’efecte de
continuar o no el procediment executiu respecte d’altres
béns del deutor, es considera realitzat l’embargament
pel preu ferm del bé expropiat; quan no sigui ferm, per
la part en què hi hagi acord, i, si no n’hi ha, pel preu
ofert per l’Administració expropiadora.
4. Quan sigui preferent el dret de la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre els béns embargats, s’ha
de comunicar a l’òrgan judicial o administratiu que hagi
decretat el reembargament les resolucions administratives que puguin afectar els creditors reembargadors.

CAPÍTOL XIII
Concurrència de creditors
Article 48. Preferència de crèdits.
1. Els crèdits per quotes de la Seguretat Social i
conceptes de recaptació conjunta i, si s’escau, els
recàrrecs i interessos que sobre aquests crèdits siguin
procedents, conforme al que disposa l’article 22 del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, gaudeixen,
respecte de la totalitat d’aquests, de la mateixa preferència que els crèdits a què es refereix l’article 1924.1r
del Codi civil.
2. Els capitals cost de pensions i altres prestacions
a càrrec de mútues d’accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social en règim de liquidació i d’empreses declarades responsables del seu
pagament, a més dels recàrrecs sobre aquestes, tenen
el caràcter de crèdits privilegiats i gaudeixen, a l’efecte,

Article 50. Procediments d’execució universal. Concurs.
1. Si el responsable del deute amb la Seguretat
Social és declarat en concurs, la Tresoreria General de
la Seguretat Social s’ha de personar en el procediment
i ha de comunicar a l’administració concursal els crèdits
de què sigui titular mitjançant la certificació administrativa corresponent.
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2. Si no s’ha dictat provisió de constrenyiment quan
es declari el concurs, cal seguir el procediment recaptador que estableix aquest Reglament fins a la notificació
de l’esmentada provisió, quan escaigui, i cal suspendre
qualsevol actuació executiva posterior com a conseqüència del que s’acordi en el procediment concursal.
3. Si s’ha dictat provisió de constrenyiment abans
de la declaració del concurs, cal seguir el procediment
recaptador en els termes que preveu l’article 55.1, paràgraf segon, de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.
4. Només es pot iniciar o prosseguir l’execució administrativa de garanties reals constituïdes sobre béns de
qui hagi estat declarat en concurs quan concorrin algunes de les circumstàncies següents:
a) Quan la garantia s’hagi constituït per assegurar
el cobrament de deutes aliens al concursat.
b) Quan els béns no estiguin afectes a l’activitat
professional o empresarial o a una unitat productiva de
titularitat del concursat.
c) Quan a l’hora de la declaració de concurs ja s’hagin publicat els anuncis de subhasta del bé objecte de
la garantia, i aquest no sigui necessari per a la continuïtat
de l’activitat professional o empresarial del deutor.
Si no es dóna cap d’aquestes circumstàncies, s’han
de suspendre les actuacions d’execució administrativa
de la garantia real i s’ha d’instar de l’òrgan judicial el
que conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,
pugui ser procedent per a la seva execució, sense perjudici de l’aplicació, mentre aquesta no sigui procedent,
del que disposa l’apartat 3 d’aquest article, per al cobrament del deute garantit.
5. La declaració de concurs suspèn la meritació d’interessos dels deutes anteriors a l’esmentada declaració,
llevat que aquests deutes estiguin assegurats amb garantia real, cas en què són exigibles fins on arribi la garantia
esmentada.
6. La Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme al repartiment i la reserva de competències que
determini el seu director general, pot subscriure els convenis o acords o adherir-se als convenis o acords que
preveu la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, i sotmetre el seu crèdit a condicions que no poden ser més
favorables per al deutor que les convingudes amb la
resta de creditors.
7. Des que s’encomani al Consorci de Compensació
d’Assegurances la liquidació d’una entitat asseguradora,
mitjançant el procediment que preveu la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, i durant la seva tramitació, queda
en suspens l’execució de les provisions de constrenyiment contra l’esmentada entitat asseguradora, depenent
del que en el procediment esmentat s’acordi.
CAPÍTOL XIV
Altres disposicions generals
Article 51. Compensació.
1. Els deutes amb la Seguretat Social per conceptes
diferents de quotes, o recàrrecs, interessos i costes que
sobre aquests siguin procedents, es poden extingir totalment o parcialment per compensació amb els crèdits
que hagin estat reconeguts, liquidats i notificats per l’Administració de la Seguretat Social a favor del deutor.
Aquesta compensació es pot acordar d’ofici o a instància
dels subjectes responsables del pagament en els termes
i les condicions que s’estableixin per resolució del director general de la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
2. És requisit indispensable l’existència d’un acte
administratiu previ que reconegui i liquidi els crèdits i
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els deutes, i tots dos han de complir la resta de requisits
que estableixen els articles 1196 i següents del Codi
civil.
3. Quan s’hagi iniciat el tràmit a instància de part,
la resolució sobre la compensació s’ha d’adoptar dins
els sis mesos següents a la data de presentació de la
soicitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat i notificat resolució, es pot entendre desestimada.
4. Si la iniciació del procediment de compensació
ha estat d’ofici, la reclamació administrativa del deute
ha de ser ferma en via administrativa.
5. Practicada la compensació, el crèdit i el deute
queden extingits en la quantitat concurrent, s’ha de lliurar
a l’interessat el justificant oportú de l’extinció del deute,
s’ha de declarar extingit el crèdit compensat i, si aquest
és superior a la quantia del deute, s’ha d’efectuar liquidació minorant-lo i expressant l’import del romanent a
favor de l’interessat.
6. Els subjectes responsables del pagament de quotes a la Seguretat Social només poden compensar-les
amb les prestacions abonades com a conseqüència de
la coaboració obligatòria amb la Seguretat Social en
els termes que estableix el títol II.
Article 52. Imputació d’ingressos.
1. Els pagaments que voluntàriament s’efectuïn, i
les quantitats de les compensacions per prestacions abonades pel responsable de pagament com a conseqüència
de la seva coaboració obligatòria amb la Seguretat
Social, quan es portin a terme amb els requisits i mitjançant el procediment que regula el títol II, s’han d’imputar als deutes en període voluntari a què es refereixin.
Si el pagament no arriba a cobrir l’import total del deute
esmentat, s’ha de distribuir proporcionalment entre principal i recàrrecs.
2. Els ingressos que no s’hagin d’imputar a deute
en període voluntari, segons l’apartat anterior, s’han d’aplicar a l’amortització dels ajornaments o convenis concursals amb espera que s’hagin pogut concedir al responsable de pagament, i, si no, s’han d’imputar al deute
en període executiu, aplicant-los primer a les costes i
després als títols més antics vigents en cada moment,
segons les previsions que conté el text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.
3. Les quantitats objecte de compensació incloses
a l’apartat 1 s’han d’aplicar als deutes per ordre d’antiguitat de la reclamació de deute o resolució administrativa que fixi el seu import i el termini reglamentari
d’ingrés. Si la compensació no arriba a cobrir l’import
total d’algun dels deutes esmentats, s’ha de distribuir
proporcionalment entre principal i recàrrecs.
Article 53. Deure general d’informació.
1. Conforme al que disposa el text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, i sense perjudici de les
especialitats que conté aquest Reglament, les persones
o entitats dipositàries de diners en efectiu o en compte
o de qualsevol altre bé del deutor a la Seguretat Social
i els funcionaris i fedataris públics estan obligats a coaborar amb l’Administració de la Seguretat Social, subministrant qualsevol informació que pugui ser útil per
a la gestió recaptadora, sigui o no objecte de tractament
automatitzat, incloses les dades de caràcter personal,
sense que la seva cessió requereixi el consentiment de
l’afectat, ni se subjecti al que disposa l’article 21 de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sense altres limitacions que les que estableix l’article 36 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social.
Les obligacions a què es refereix el paràgraf anterior
s’han de complir o bé amb caràcter general, o bé a
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requeriment individualitzat dels òrgans competents de
l’Administració de la Seguretat Social, que ha d’indicar
la utilitat de la informació soicitada per a l’efectiva gestió
recaptadora dels recursos de la Seguretat Social.
2. Els requeriments d’informació que, en exigència
de les esmentades obligacions, efectuï l’òrgan competent de la Tresoreria General de la Seguretat Social s’han
de complir en el mateix moment de la seva presentació,
a menys que l’esmentat òrgan apreciï la concurrència
de dificultats operatives per al compliment immediat;
en aquest cas, pot concedir un termini de fins a un mes.
En cas que aquests requeriments no siguin atesos
en els terminis assenyalats, el director provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’adoptar
les mesures tendents a l’exigència de la responsabilitat
civil, administrativa o penal que sigui procedent.
Article 54. Mesures cautelars.
1. Per assegurar el cobrament dels deutes amb la
Seguretat Social i abans de l’inici del procediment de
constrenyiment, els òrgans de recaptació executiva de
la Tresoreria General poden adoptar mesures cautelars
de caràcter provisional quan hi hagi indicis racionals que,
en un altre cas, aquest cobrament es pugui veure frustrat
o greument dificultat.
2. Les mesures han de ser proporcionades al dany
que es pretengui evitar. En cap cas s’han d’adoptar les
que puguin produir un perjudici de reparació difícil o
impossible.
3. Com a mesura cautelar, se’n pot adoptar alguna
de les següents:
a) Retenció del pagament de devolucions d’ingressos indeguts o d’altres pagaments que hagi de realitzar
la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la quantia
estrictament necessària per assegurar el cobrament del
deute. La retenció cautelar total o parcial d’una devolució
d’ingressos indeguts ha de ser notificada a l’interessat
juntament amb l’acord de devolució.
b) Embargament preventiu de béns o drets, que s’ha
de practicar conforme a les regles establertes per als
embargaments ordinaris que hi siguin aplicables segons
la seva naturalesa, i s’ha d’assegurar mitjançant la seva
anotació en els registres públics corresponents o mitjançant el dipòsit dels béns mobles embargats.
c) Qualsevol altra legalment prevista.
4. Quan el deute amb la Seguretat Social no estigui
encara liquidat però s’hagi meritat i hagi transcorregut
el termini reglamentari per al seu pagament, i sempre
que correspongui a quantitats determinables per l’aplicació de les bases, tipus i altres dades objectives prèviament establertes que permetin fixar una xifra màxima
de responsabilitat, cal l’autorització prèvia, en el seu
àmbit respectiu, del director provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social o, si s’escau, del seu director general, o autoritat en qui deleguin.
Quan hagi vençut el termini reglamentari d’ingrés i
el responsable del pagament del deute amb la Seguretat
Social hagi presentat documents de cotització o ja s’hagi
emès reclamació de deute o acta de liquidació contra
aquest, la mesura cautelar es pot adoptar sense més
tràmit per l’òrgan de recaptació executiva.
5. Les mesures cautelars es converteixen en definitives quan es dicti provisió de constrenyiment sense
que s’hagi cobrat el deute. En aquest cas, l’òrgan de
recaptació executiva ha de notificar aquesta circumstància als interessats i, si s’escau, al registre en què s’hagi
anotat la mesura cautelar. La subjecció del bé o dret
al procediment de constrenyiment s’entén produïda, a
tots els efectes, des de la data en què es va adoptar
la mesura cautelar.
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6. Desaparegudes les circumstàncies que van justificar l’adopció de les mesures cautelars, acordada la
seva substitució per una altra garantia suficient o transcorregut el termini de sis mesos des de la seva adopció
sense que s’hagin convertit en definitives dins del procediment administratiu de constrenyiment, les esmentades mesures les ha d’aixecar d’ofici el mateix òrgan
que les hagi adoptat.
7. Les despeses ocasionades per l’adopció de mesures cautelars convertides en definitives tenen la condició
de costes del procediment administratiu de constrenyiment.
8. Es pot acordar l’embargament preventiu de
diners i mercaderies en una quantia suficient per assegurar el pagament del deute amb la Seguretat Social
que correspongui exigir per activitats i treballs lucratius
exercits sense establiment quan els treballadors no hagin
estat afiliats o, si s’escau, no hagin estat donats d’alta
en la Seguretat Social.
Així mateix, es poden intervenir els ingressos dels
espectacles públics de les empreses els treballadors de
les quals no hagin estat afiliats ni donats d’alta o pels
quals no hagin efectuat les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

TÍTOL II
Procediment de recaptació
en període voluntari
CAPÍTOL I
Normes generals
Article 55. Termini reglamentari d’ingrés. Regla general.
1. Es considera termini reglamentari d’ingrés perquè
els responsables del pagament facin efectius els seus
deutes a la Seguretat Social el que estableixen les disposicions específiques aplicables als diferents recursos
i, si no, el que estableix aquest Reglament.
2. En els casos en què no estigui establert el termini
reglamentari per a l’ingrés d’algun recurs de la Seguretat
Social, aquell s’inicia amb la notificació de la reclamació
de deute i finalitza l’últim dia hàbil del mes següent al
de la notificació.
Article 56. Terminis reglamentaris d’ingrés de quotes.
1. Les quotes de la Seguretat Social i els recursos
que es recaptin conjuntament amb aquestes s’han d’ingressar dins del mes següent a aquell al qual correspongui la seva meritació, llevat que les normes que regulen cadascun dels règims que integren el sistema de
la Seguretat Social estableixin un altre termini.
No obstant això, per als coectius i règims que s’indiquen a continuació, es consideren terminis reglamentaris d’ingrés els següents:
a) Respecte de coectius del règim general:
1r Les quotes que han d’abonar els organitzadors
ocasionals d’espectacles taurins s’han d’ingressar, en tot
cas, abans de la celebració de l’espectacle de què es
tracti.
2n Les quotes resultants de la regularització definitiva de la cotització dels artistes i dels professionals
taurins s’han d’ingressar dins el mes següent a aquell
en què la direcció provincial o administració de la Tresoreria General notifiqui la diferència de quotes resultant.
Aquesta regularització s’ha de fer dins l’any següent al
de la finalització de l’exercici a què estigui referida.

Suplement núm. 14

Dijous 1 juliol 2004

3r Les quotes corresponents als professionals taurins en situació d’incapacitat temporal s’han d’ingressar
dins el mes següent al de la percepció de la prestació
econòmica corresponent.
b) Respecte dels règims especials:
1r Les quotes corresponents al règim especial de
treballadors per compte propi o autònoms s’han d’ingressar dins el mateix mes al qual aquelles corresponguin.
2n En l’assegurança escolar, la quantitat que, com
a part de la quota, han d’abonar els alumnes s’ha de
fer efectiva en el moment mateix de pagar la matrícula
corresponent al centre docent.
El centre docent ha de fer l’ingrés de l’import de les
esmentades aportacions en el mes següent a aquell en
què hagi finalitzat el termini per a la matriculació.
L’aportació a l’assegurança escolar corresponent a
l’Estat o, si s’escau, a la comunitat autònoma s’ha d’ingressar dins el mes següent a aquell en què la Tresoreria
General de la Seguretat Social comuniqui la liquidació
corresponent.
c) Respecte d’altres casos especials:
1r En les situacions de convenis especials el termini
reglamentari d’ingrés de les quotes corresponents és el
que estableix la seva normativa específica i, si aquest
hi manca, l’aplicable al règim de Seguretat Social del
qual aquells derivin.
2n El termini reglamentari per a l’ingrés de les quotes per increments de salaris, modificacions de les bases,
conceptes i tipus de cotització que s’hagin d’aplicar amb
caràcter retroactiu o per les quals es pugui optar en
el termini establert a l’efecte, en virtut de disposició legal,
acta de conciliació, sentència judicial o per qualsevol
altre títol legítim, finalitza, llevat que en les esmentades
normes o actes es fixi un altre termini, l’últim dia del
mes següent al de la publicació en el butlletí oficial
corresponent de les normes que els estableixin, al d’exhauriment del termini d’opció, al de la notificació de l’acta
de conciliació o de la sentència judicial o al de la realització o expedició del títol.
No obstant això, si la norma, l’acta de conciliació,
la sentència o el títol corresponent estableixen que
aquests increments o diferències s’han d’abonar o han
de tenir efectes en un determinat mes, el termini reglamentari d’ingrés de les quotes corresponents finalitza
l’últim dia del mes següent a aquell en què s’abonin
els esmentats increments o tinguin efecte les diferències
esmentades, sempre que s’acrediti documentalment el
mes en què han estat abonades o aplicades.
3r Respecte dels increments salarials per raó de
conveni coectiu, el termini reglamentari d’ingrés finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagin
d’abonar, en tot o en part, els esmentats increments
en els termes estipulats en el conveni i, si no, fins a
l’últim dia del mes següent al de la seva publicació en
el butlletí oficial corresponent.
4t El termini reglamentari per a l’ingrés de les quotes
corresponents a salaris de tramitació, que s’hagin d’abonar com a conseqüència de processos per acomiadament o extinció del contracte de treball per causes
objectives, finalitza l’últim dia del mes següent al de la
notificació de la sentència, de la interlocutòria judicial
o de l’acta de conciliació.
2. El director general de la Tresoreria General de
la Seguretat Social pot autoritzar que es faci el pagament
de les quotes corresponents en terminis reglamentaris
diferents dels establerts amb caràcter general en aquest
Reglament quan concorrin circumstàncies d’índole especial que així ho aconsellin, així com revocar les auto-
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ritzacions existents. Aquesta excepció en matèria d’ingrés de quotes no afecta la forma i el temps en què,
si s’escau, s’hagi d’efectuar el descompte de l’aportació
corresponent als treballadors.
3. El ministre de Treball i Afers Socials pot establir
un sistema simplificat de liquidació i pagament de quotes
de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta
amb aquestes, mitjançant lliuraments parcials periòdics
a compte d’aquelles i amb regularització anual o al
moment de l’extinció de l’obligació de cotitzar abans
de l’esmentada regularització anual.
Article 57. Lloc de pagament.
Els ingressos que facin els subjectes responsables
dins del període voluntari de recaptació s’han de dur
a terme a través dels coaboradors autoritzats, habilitats
o concertats, enumerats en aquest Reglament, que han
d’efectuar l’ingrés del que hagin recaptat en el compte
obert a nom de la Tresoreria General de la Seguretat
Social en cada entitat financera autoritzada.
La Tresoreria General de la Seguretat Social pot establir els casos en què sigui necessària la seva autorització
prèvia per a la realització d’un determinat tipus d’ingressos.
Article 58. Forma del pagament.
1. L’ingrés dels deutes amb la Seguretat Social s’ha
d’efectuar emplenant els models i seguint els sistemes
i les formalitats que estableixi la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
2. En el moment de realitzar en període voluntari
el pagament dels imports deguts a la Seguretat Social
el subjecte responsable ha de presentar als coaboradors
indicats a l’article anterior el document o els documents
d’ingrés corresponents, llevat dels casos en què s’efectuï
mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
Aquesta presentació també es pot fer a través de
mitjans telemàtics, amb les particularitats i mitjançant
els sistemes de cobrament que determini el director
general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. Efectuat el pagament, el coaborador ha d’expedir i lliurar a l’interessat el justificant de pagament
oportú, i ha de remetre els documents presentats en
rebre l’ingrés o les referències o els codis establerts per
als sistemes de domiciliació en compte i cobrament per
finestreta, a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
en la forma i els terminis que determini el seu director
general.
Article 59. Presentació dels documents de cotització.
1. La presentació, en termini reglamentari d’ingrés,
dels documents de cotització, en la forma i els llocs
que estableixi la Tresoreria General de la Seguretat
Social, és obligatòria encara que els subjectes responsables de pagament no ingressin les quotes corresponents.
2. Es consideren presentats dins el termini reglamentari:
a) Els documents de cotització transmesos en termini reglamentari per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics en els termes que estableixi la Tresoreria
General de la Seguretat Social, corresponents a treballadors donats d’alta.
b) Els documents de cotització corresponents a treballadors dels règims especials de treballadors pel seu
compte o autònoms i de treballadors de la llar, els relatius
a les quotes fixes de convenis especials, del règim especial agrari i règim especial dels treballadors del mar,
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i que corresponguin a períodes posteriors a la presentació de l’alta en els casos en què aquesta sigui procedent.
3. La falta de recepció dels documents de cotització,
quan aquests siguin expedits per la Tresoreria General
de la Seguretat Social, no allibera el subjecte responsable
de l’obligació de pagar dins el termini reglamentari.
Article 60. Compensació i deducció en els documents
de cotització.
1. Els subjectes responsables del pagament que presentin els documents de cotització dins el termini reglamentari, efectuïn o no l’ingrés de la quota total o de
les aportacions dels treballadors, poden compensar-hi
l’import de les prestacions abonades, si s’escau, en virtut
de la seva coaboració obligatòria amb la Seguretat
Social, amb el de les quotes degudes que corresponguin
al mateix període.
2. Els subjectes responsables del pagament que tinguin reconegudes bonificacions, reduccions i altres
deduccions en les quotes de Seguretat Social i conceptes
de recaptació conjunta, i no hagin perdut el dret a
aquests beneficis per qualsevol causa, poden descomptar el seu import en els documents de cotització corresponents als períodes als quals es refereixi la liquidació,
sempre que se’n faci l’ingrés dins el termini reglamentari.
CAPÍTOL II
Efectes de la falta de cotització en termini reglamentari
Article 61. Efectes de la falta de cotització.
La falta de cotització en termini reglamentari determina la meritació dels corresponents recàrrecs i interessos i, en els casos en què legalment sigui procedent,
l’emissió de reclamació de deute, acta de liquidació o
provisió de constrenyiment, sense perjudici de les sancions que escaiguin.
Article 62. Reclamacions de deute.
1. És procedent la reclamació de deute en els casos
següents:
a) Falta de cotització respecte de treballadors
donats d’alta, quan no s’hagin presentat els documents
de cotització en termini reglamentari o quan, havent-se
presentat, continguin errors aritmètics o de càlcul que
resultin directament d’aquests documents. Si aquestes
circumstàncies són comprovades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, ho ha de comunicar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social amb la proposta de liquidació que sigui procedent.
b) Falta de cotització en relació amb treballadors
donats d’alta que no constin en els documents de cotització presentats en termini reglamentari, respecte dels
quals es considera que no han estat presentats aquests
documents.
c) Diferències d’import entre les quotes ingressades
i les que legalment correspongui liquidar, degudes a
errors aritmètics o de càlcul que resultin directament
dels documents de cotització presentats.
S’entenen compreses dins aquest apartat les diferències originades pels errors de fet o de dret en l’aplicació
de les compensacions o deduccions en els documents
de cotització, així com, si s’escau, les corresponents a
l’omissió o l’aplicació incorrecta de recàrrec.
d) Deutes per quotes la liquidació de les quals no
correspongui a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
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2. També és procedent la reclamació de deute quan,
en consideració a les dades que consten a la Tresoreria
General de la Seguretat Social i per aplicació de qualsevol
norma amb rang de llei que no exclogui la responsabilitat
per deutes de Seguretat Social, s’hagi d’exigir el pagament d’aquests deutes:
a) Als responsables solidaris; en aquest cas, la reclamació comprèn el principal del deute a què s’estengui
la responsabilitat solidària, els recàrrecs, els interessos
i les costes meritats fins al moment en què s’emeti la
reclamació esmentada.
b) Al responsable subsidiari, pel fet de no haver
ingressat aquest el principal degut pel deutor inicial en
el termini reglamentari assenyalat en la comunicació que,
en aquest cas, es lliuri a aquest efecte.
c) A qui hagi assumit la responsabilitat per causa
de la mort del deutor originari; en aquest cas, la reclamació ha de comprendre el principal del deute, els
recàrrecs, els interessos i les costes meritats fins que
s’emeti.
3. En els casos de falta de cotització respecte de
treballadors donats d’alta, les reclamacions de deute s’estenen en funció de les bases declarades pel subjecte
responsable en els documents de cotització i d’acord
amb el tipus de cotització vigent en la data en què les
quotes es van meritar.
Si no existeix aquesta declaració, s’ha de prendre com
a base de cotització la mitjana entre la base mínima
i màxima corresponent a l’últim grup de cotització conegut en què estigui enquadrada la categoria dels treballadors a què es refereixi la reclamació. En aquest cas,
una vegada transcorreguts els terminis establerts en
aquest Reglament, no produeix cap efecte en el procediment recaptador el fet que els salaris percebuts pels
treballadors siguin inferiors a les bases consignades en
la reclamació de deute, i no escau, en cap cas, devolució
respecte de les bases esmentades.
Article 63. Requisits de la reclamació de deute.
Les reclamacions de deute les expedeix la Tresoreria
General de la Seguretat Social, i han de contenir,
almenys, les dades següents:
a) Dades identificatives corresponents al subjecte
o subjectes responsables de l’ingrés.
b) Naturalesa i període del descobert.
c) Dades necessàries per a la determinació del deute
amb indicació de l’import reclamat, així com de la quantia
del recàrrec aplicat, i amb expressió, si s’escau, del nombre de treballadors a què es refereix la reclamació i de
les bases i els tipus de cotització aplicats.
d) Termini i forma en què hagi de ser pagat.
e) Conseqüències que deriven en cas d’incompliment, amb advertència de la meritació d’interès de demora i termini a partir del qual és exigible.
f)
Data en què s’expedeix.
g) Recurs que escau contra la reclamació de deute,
òrgan davant el qual s’ha de presentar i termini per
interposar-lo.
Article 64. Terminis d’ingrés de les reclamacions de
deute.
Els imports exigits en les reclamacions de deute per
quotes i conceptes de recaptació conjunta amb aquestes,
inclosos recàrrecs sobre unes i altres, impugnades o no,
s’han de fer efectius dins els terminis següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de la notificació fins al dia 5 del mes
següent o l’immediat hàbil posterior.
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b) Les notificades entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de notificació fins al dia 20 del
mes següent o l’immediat hàbil posterior.
Article 65. Actes de liquidació.
1. S’expedeix acta de liquidació de quotes en els
casos següents:
a) Falta d’afiliació o d’alta de treballadors en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social.
b) Diferències de cotització per treballadors donats
d’alta, quan aquestes diferències no resultin directament
dels documents de cotització presentats dins o fora del
termini reglamentari.
S’entenen compreses dins aquest apartat les diferències existents entre les remuneracions realment percebudes subjectes a cotització i les bases estimades que
figurin en les reclamacions de deute emeses per falta
de declaració de bases del subjecte responsable.
c) Per derivació de la responsabilitat del subjecte
obligat al pagament, sigui quina sigui la seva causa i
règim de la Seguretat Social aplicable, i amb base en
qualsevol norma amb rang de llei que no exclogui la
responsabilitat per deutes de Seguretat Social. En els
casos de responsabilitat solidària legalment previstos,
la Inspecció pot estendre acta a tots els subjectes responsables o a algun d’ells; en aquest cas, l’acta de liquidació ha de comprendre el principal del deute a què
s’estengui la responsabilitat solidària, els recàrrecs, els
interessos i les costes meritats fins a la data en què
s’estengui l’acta.
d) Aplicació indeguda de les bonificacions en les
cotitzacions de la Seguretat Social, previstes reglamentàriament per al finançament de les accions formatives
del subsistema de formació professional contínua.
En els casos a què es refereixen els paràgrafs anteriors, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot formular requeriments als responsables del pagament de
quotes degudes per qualsevol causa, amb el reconeixement previ del deute per aquells davant el funcionari
actuant. En aquest cas, l’ingrés del deute per quotes
que conté el requeriment s’ha de fer efectiu fins a l’últim
dia del mes següent de la seva notificació. En cas d’incompliment del requeriment, s’ha de procedir a estendre
acta de liquidació i d’infracció per impagament de quotes.
2. Les actes de liquidació s’han d’estendre d’acord
amb la remuneració total que tingui dret a percebre el
treballador o la que efectivament percebi si aquesta és
superior per raó del treball que faci per compte d’altri
i que ha d’integrar la base de cotització.
Quan la Inspecció de Treball i Seguretat Social es
vegi en la impossibilitat de conèixer l’import de les remuneracions percebudes pel treballador, s’ha de considerar
com a base de cotització la mitjana entre la base mínima
i màxima corresponent a l’últim grup de cotització conegut en què estigui enquadrada la categoria dels treballadors a què es refereixi l’acta de liquidació.
Article 66. Terminis d’ingrés de les actes de liquidació.
Els imports dels deutes que consten a les actes de
liquidació de quotes, tant si s’expedeixen o no simultàniament actes d’infracció pels mateixos fets, no impugnades o impugnades mitjançant recurs d’alçada sense
presentació d’aval o consignació suficient, s’han d’ingressar fins a l’últim dia del mes següent al de la notificació
del corresponent acte administratiu definitiu de liquidació.
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CAPÍTOL III
Recaptació d’altres recursos
SECCIÓ 1a APORTACIONS PER AL SOSTENIMENT
DELS SERVEIS COMUNS I SOCIALS DE LA SEGURETAT SOCIAL
Article 67. Aportacions de les mútues d’accidents de
treball i malalties professionals de la Seguretat Social
als seus serveis comuns i socials.
1. L’ingrés de les aportacions per al sosteniment
dels serveis comuns i socials de la Seguretat Social i
de contribució a les altres despeses generals i a la satisfacció de les exigències de la solidaritat nacional, que
hagin d’efectuar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, l’ha de fer la
Tresoreria General de la Seguretat Social descomptant
directament el seu import del de les quotes per accidents
de treball i malalties professionals que recapti mensualment de les empreses que tinguin concertada la seva
cobertura amb les esmentades entitats coaboradores
de la Seguretat Social i, si no n’hi ha, mitjançant compensació amb el de qualsevol altre crèdit que aquestes
tinguin davant les entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social, i s’ha de notificar així a cadascuna
de les mútues.
2. En cas d’insuficiència d’aquestes quotes o crèdits,
la Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’efectuar
la reclamació de deute de l’aportació que s’ha d’ingressar
conforme al que assenyala l’article 82.
Article 68. Aportacions d’empreses coaboradores al
sosteniment dels serveis comuns i socials.
1. El pagament de les aportacions que hagin d’efectuar les empreses autoritzades a coaborar en la gestió de l’assistència sanitària i incapacitat temporal derivades d’accident de treball i malaltia professional, per
al sosteniment dels serveis comuns i socials de la Seguretat Social i de contribució a les altres despeses generals
i a les exigències de la solidaritat nacional, s’ha de fer
juntament amb les quotes a la Seguretat Social que les
esmentades empreses hagin d’abonar, en els mateixos
casos, forma, terminis i altres condicions establerts per
a les quotes esmentades.
2. La falta d’ingrés d’aquestes aportacions determina la seva reclamació conforme al que indica aquest
Reglament per a les quotes amb les quals s’haurien d’haver ingressat.
SECCIÓ 2a CAPITALS COST DE PENSIONS
I ALTRES PRESTACIONS

Article 69. Prestacions i capitals cost de pensions i de
renda certa temporal a càrrec de mútues i empreses.
1. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de recaptar de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals i dels empresaris declarats responsables de prestacions per resolució de l’entitat gestora,
i fins al límit de la seva respectiva responsabilitat, els
conceptes següents:
a) L’import del valor actual del capital cost de les
pensions de les quals hagin estat declarades responsables, hi hagi intervingut o no avançament per part
de la Seguretat Social.
b) Els interessos de capitalització.
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c) L’import corresponent a les prestacions de quantia fixa o periòdica no vitalícia i de tant alçat, incloses
aquelles que hagin de ser satisfetes directament als
beneficiaris per l’entitat coaboradora o l’ocupador, en
cas d’impagament d’aquelles, hi hagi intervingut o no
avançament per part de la Seguretat Social.
d) El recàrrec del cinc per cent per falta d’assegurament que escaigui.
Els interessos de capitalització s’han de liquidar i
ingressar juntament amb els capitals cost sobre els quals
recauen. Així mateix, els recàrrecs per falta d’assegurament de la qual hagin estat declarats responsables
de pagament els empresaris s’han de liquidar i ingressar
juntament amb els capitals cost de pensió.
2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de recaptar de la mútua d’accidents de treball i malalties
professionals i dels empresaris responsables el capital
necessari per constituir una renda certa temporal durant
25 anys del 30 per cent del salari dels treballadors que
morin per conseqüència mediata o immediata d’accident
de treball, sense deixar familiars amb dret a pensió.
3. Als efectes indicats, l’entitat gestora corresponent ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat
Social les resolucions i els acords ferms en via administrativa que declarin la responsabilitat de la mútua o
de l’empresa, amb indicació expressa del moment en
què s’hagi realitzat la seva notificació, juntament amb
totes les dades necessàries perquè aquella pugui calcular
l’import del capital que s’hagi d’ingressar per a la constitució de la pensió i fixar els interessos de capitalització
i els recàrrecs corresponents.
Així mateix cal una resolució prèvia que exhaureixi
la via administrativa de l’entitat gestora competent que
declari la responsabilitat solidària, subsidiària o «mortis
causa» en relació amb les prestacions de les quals siguin
responsables les empreses per prestacions a càrrec seu.
L’entitat gestora ha de comunicar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social les sentències fermes dictades en procediments en els quals hagin estat objecte
d’impugnació les resolucions dictades en què es declarin
responsables, en tot o part d’una prestació, una mútua
o una empresa.
4. Les sentències que condemnin una mútua o un
empresari al pagament d’una prestació de Seguretat
Social o a ingressar en la Tresoreria General de la Seguretat Social el capital necessari per constituir una pensió
o una renda certa temporal s’han d’executar a través
dels tràmits que estableix el text refós de la Llei de
procediment laboral, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, amb la fixació prèvia per la
Tresoreria General de la Seguretat Social del capital
cost corresponent en el cas de pensions.
Article 70. Termini reglamentari d’ingrés.
1. El termini reglamentari d’ingrés dels capitals cost
de pensions i rendes certes temporals, així com de les
quantitats per prestacions que no tenen el caràcter de
pensió, s’inicia l’endemà de la notificació de la reclamació
de deute practicada per la Tresoreria General de la Seguretat Social per l’import fixat en la resolució ferma de
l’entitat gestora o coaboradora, del capital cost, dels
interessos de capitalització i, si s’escau, del recàrrec per
falta d’assegurament, i finalitza l’últim dia hàbil del mes
següent a aquell en què es produeixi aquesta notificació.
Els interessos de capitalització que es meritin des
del dia en què s’expedeixi la reclamació corresponent
de l’import del deute fins al del seu pagament han de
ser liquidats i addicionats pel subjecte responsable d’aquest.
2. Transcorregut el termini reglamentari d’ingrés
sense que s’hagi satisfet el deute, i una vegada fermes
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en via administrativa, si s’escau, les reclamacions de deute, s’inicia el procediment executiu mitjançant l’emissió
de la provisió de constrenyiment, en la qual es quantifica
el deute pendent de pagament, amb el recàrrec corresponent, o s’inicia, si s’escau, el procediment de deducció.
No obstant això, quan el subjecte responsable sigui
una mútua d’accidents de treball i malalties professionals, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot
descomptar l’import de les prestacions, el capital cost
de pensions i les rendes certes temporals, els interessos
de capitalització i recàrrec, de l’import de les quotes
que recapti de les empreses que tinguin concertada la
seva cobertura amb les esmentades entitats coaboradores, o bé compensar-lo amb altres crèdits que aquestes
tinguin contra les entitats gestores i serveis comuns de
la Seguretat Social.
Article 71. Casos de devolució.
1. En els casos en què, com a conseqüència de
sentència ferma, s’anui o es redueixi la responsabilitat
de la mútua o de l’empresa declarada per resolució administrativa, aquestes tenen dret que se’ls torni la totalitat
o la part alíquota, respectivament, de la prestació o del
capital ingressat, més el recàrrec, l’interès de demora,
si s’escau, i l’interès legal que escaiguin, sense detracció
de la part corresponent a les prestacions satisfetes als
beneficiaris, que queden exempts d’efectuar cap restitució.
Els reintegraments o les devolucions a què es refereix
el paràgraf anterior s’han d’imputar amb càrrec al pressupost de l’entitat gestora respectiva.
2. Llevat del que estableix l’apartat anterior, els capitals cost de pensions, sigui quin sigui el període de supervivència dels beneficiaris, no són objecte de reversió o
rescat, total o parcial, i no escau fer cap reintegrament
a la mútua o a l’empresa per aquesta causa.
SECCIÓ 3a APORTACIONS PER REASSEGURANÇA AMB LA TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
Article 72. Aportacions per reassegurança obligatòria.
1. S’entén directament ingressada a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social la quantitat resultant d’aplicar a les quotes satisfetes pels empresaris associats a una mútua d’accidents de treball i malalties professionals el percentatge que a l’efecte aprovi el Ministeri
de Treball i Afers Socials com a compensació de la reassegurança obligatòria que a favor de l’entitat coaboradora presta el servei comú, respecte de les prestacions
periòdiques que es causin com a conseqüència de l’actualització dels riscos d’incapacitat permanent i mort i
supervivència.
2. Aquesta quantitat la fixa la Tresoreria General
de la Seguretat Social respecte de cadascuna de la
mútues d’accidents de treball i malalties professionals,
per mitjà d’una liquidació mensual que s’ha de notificar
a l’entitat coaboradora. En cas d’insuficiència d’aquestes quotes o crèdits, la Tresoreria General de la Seguretat
Social ha d’efectuar la reclamació de deute de l’aportació
que s’ha d’ingressar conforme al que assenyala aquest
Reglament.
Article 73. Aportacions per reassegurança facultativa
o altres formes de compensació de resultats.
1. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de reclamar a les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals les liquidacions derivades dels concerts
subscrits per aquestes per a la reassegurança voluntària
de l’excés de pèrdues i les determinades per altres sis-
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temes de compensació de resultats que hagin estat autoritzats pel Ministeri de Treball i Afers Socials.
2. El termini reglamentari d’ingrés d’aquests recursos finalitza l’últim dia hàbil del mes següent a aquell
en què es produeixi la notificació de la reclamació de
deute per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Transcorregut aquest termini sense ingrés, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de descomptar
l’import de la reclamació amb el recàrrec i els interessos
que escaiguin de l’import de les quotes recaptades de
les empreses associades a l’entitat coaboradora, o l’ha
de compensar amb altres crèdits que aquesta tingui contra les entitats gestores i serveis comuns.
3. En cas d’insuficiència d’aquestes quotes o crèdits,
s’inicia el procediment executiu mitjançant l’emissió de
la provisió de constrenyiment en la qual s’identifica el
deute pendent de pagament, amb el recàrrec i els interessos corresponents.

Els interessos de capitalització que es meritin des
del dia en què s’expedeixi la corresponent reclamació
de l’import del deute fins al del seu pagament han de
ser liquidats i addicionats pel subjecte responsable d’aquest.
4. Les sentències que condemnin al pagament de
recàrrecs sobre prestacions de la Seguretat Social s’han
d’executar mitjançant els tràmits establerts en el text
refós de la Llei de procediment laboral, amb la fixació
prèvia per la Tresoreria General de la Seguretat Social
del capital cost corresponent, en cas que es tracti de
pensions.

SECCIÓ 4a RECAPTACIÓ DE SANCIONS I RECÀRRECS

Les resolucions definitives en via administrativa que
imposin sancions econòmiques per infraccions de les
normes de Seguretat Social s’han de comunicar a la
Tresoreria General de la Seguretat Social, la qual n’ha
d’instar el pagament als subjectes responsables mitjançant la corresponent reclamació de deute únicament als
efectes recaptadors i sense possibilitat de revisió de la
sanció imposada.

Els reintegraments dels préstecs que tinguin el caràcter d’inversió social s’han d’efectuar en el termini i altres
condicions fixats en el contracte de préstec.
En el cas d’inexistència d’estipulacions sobre això,
el reintegrament s’ha d’efectuar des de l’endemà de la
notificació de la reclamació de deute expedida per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, i fins a l’últim
dia hàbil del mes següent.
Transcorregut el termini reglamentari d’ingrés sense
que s’hagi satisfet el deute, s’ha d’iniciar el procediment
executiu mitjançant l’emissió de la provisió de constrenyiment, en la qual es quantifica el deute pendent de
pagament, amb el recàrrec i els interessos corresponents.

Article 75. Recàrrecs sobre prestacions.

Article 77. Premis de gestió i altres contraprestacions
i indemnitzacions.

1. Les resolucions de l’entitat gestora de la Seguretat Social en les quals es declari la procedència de
recàrrecs sobre les prestacions econòmiques degudes
a accidents de treball i malalties professionals originades
per falta de mesures de seguretat i higiene laboral, així
com els responsables dels esmentats recàrrecs, conforme al que preveu l’article 123 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, una vegada siguin fermes
en via administrativa, s’han de comunicar a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, amb indicació expressa
del moment en què s’hagi realitzat la seva notificació,
per a la recaptació per aquesta de l’import d’aquests
recàrrecs, sense perjudici de les devolucions que, si s’escau, siguin procedents, si es redueixen o s’anuen en
via judicial els drets reconeguts en les resolucions administratives esmentades.
L’import d’aquestes devolucions s’ha d’imputar amb
càrrec al pressupost de l’esmentada entitat gestora de
la Seguretat Social.
2. A aquests efectes, la Tresoreria General de la
Seguretat Social, en el cas que els recàrrecs recaiguin
sobre pensions, ha de determinar l’import del capital
cost d’aquells i procedir a la seva recaptació juntament
amb els interessos de capitalització que siguin procedents fins a la data del seu ingrés. En el cas de recàrrecs
sobre altres prestacions, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de recaptar directament l’import dels
recàrrecs esmentats.
3. El termini reglamentari d’ingrés d’aquests
recàrrecs s’inicia l’endemà de la notificació per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la reclamació
de deute del capital cost, inclosos els interessos de capitalització que escaiguin, o de l’import corresponent a
altres prestacions i finalitza l’últim dia hàbil del mes
següent al de la seva notificació.

1. Els premis de cobrament o de gestió que derivin
de la recaptació de quotes o altres recursos per a organismes i entitats aliens al sistema de la Seguretat Social,
una vegada liquidats per la Tresoreria General de la Seguretat Social en la forma, els termes i les condicions establerts en les normes que els regulin o, si s’escau, en
les clàusules del conveni respectiu, s’han de notificar
per al seu ingrés als esmentats organismes o entitats,
si bé la seva quantia pot ser retinguda d’ofici per la
Tresoreria General de la Seguretat Social descomptant-la
de les quantitats recaptades a favor d’aquells i aplicant-les al pagament del premi de cobrament o de gestió,
sense perjudici de la seva posterior comprovació i control
als efectes de les regularitzacions pertinents.
2. La liquidació de les contraprestacions i indemnitzacions que escaiguin en els contractes administratius
subscrits amb les entitats gestores de la Seguretat Social
i amb la seva Tresoreria General l’ha d’efectuar, d’acord
amb les clàusules del contracte corresponent, l’entitat
que l’hagi subscrit. Una vegada determinat el seu import
de forma definitiva i havent-lo comunicat prèviament en
cas que l’hagi liquidat una altra entitat, la Tresoreria
General de la Seguretat Social ha de procedir a la seva
recaptació en els termes que estableix l’article 82.

SOBRE PRESTACIONS

Article 74. Sancions per infraccions en matèria de
Seguretat Social.

SECCIÓ 5a RECAPTACIÓ DE PRÉSTECS, PREMIS DE GESTIÓ
I ALTRES CONTRAPRESTACIONS I INDEMNITZACIONS

Article 76. Reintegrament de préstecs de caràcter
social.

SECCIÓ 6a APORTACIONS PER AJUDES I PER INTEGRACIÓ D’ENTITATS,
REINTEGRAMENT DE PRESTACIONS INDEGUDAMENT PERCEBUDES
I COSTES PROCESSALS

Article 78. Aportacions per ajudes equivalents a jubilacions anticipades o prèvies a jubilacions ordinàries.
1. L’import de les aportacions per ajudes equivalents a la jubilació anticipada del sistema de la Seguretat
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Social, a càrrec dels fons de promoció d’ocupació o de
les empreses acollides a plans de reconversió industrial
respecte dels treballadors perceptors d’aquelles, ha de
ser ingressat a la Tresoreria General de la Seguretat
Social en els terminis i altres condicions que estableixen
el Reial decret 1990/1984, de 17 d’octubre, sobre
desenvolupament de les mesures laborals de la reconversió industrial, i altres disposicions complementàries
de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió
i reindustrialització.
Els fons de promoció d’ocupació o les empreses acollides a la modalitat de pagament de les ajudes que preveu l’article 9.2 del Reial decret esmentat han d’ingressar
a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’import
de les ajudes i quotes al seu càrrec dins el termini de
30 dies naturals següents a la data en què se’ls notifiqui
la concessió i quantia de les ajudes.
Aquest ingrés es pot fer íntegrament o per anualitats,
amb un màxim de cinc, amb l’autorització prèvia de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, sempre que
es presentin garanties suficients en dret.
2. L’import de les aportacions per ajudes prèvies
a la jubilació ordinària de la Seguretat Social, a càrrec
d’empreses subjectes a processos de reestructuració respecte de treballadors perceptors d’aquelles, ha de ser
ingressat a la Tresoreria General de la Seguretat Social
en tantes anualitats com anys hagin de romandre els
treballadors percebent les ajudes, amb un màxim de cinc.
Les empreses també poden optar per fer un pagament
únic; en aquest cas, han de manifestar-ho per escrit a
la Tresoreria General de la Seguretat Social. En aquest
cas, l’ingrés de l’aportació s’ha de fer dins els 30 dies
següents a la seva notificació per l’òrgan gestor.
L’ingrés de la primera anualitat s’ha de fer en el termini
dels 30 dies naturals següents al de la seva notificació
per l’Administració competent, presentant alhora garanties suficients en dret, segons el parer de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, per respondre del pagament de les anualitats pendents d’ingrés i la validesa
de les quals s’estengui des que els treballadors hagin
de començar a percebre les ajudes fins a, com a mínim,
un any després del venciment de l’anualitat o les anualitats que es garanteixen. El termini d’ingrés de les restants anualitats és el dels 30 dies naturals immediatament anteriors al de la iniciació de l’anualitat de què
es tracti.
3. En el cas de falta d’ingrés d’aquestes aportacions
en els terminis indicats i notificats per la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant la corresponent
reclamació de deute, s’inicia el procediment executiu
mitjançant l’emissió de provisió de constrenyiment.
4. Les empreses poden soicitar de la Tresoreria
General de la Seguretat Social un ajornament de les
seves aportacions per ajudes equivalents a jubilacions
anticipades o prèvies a jubilacions ordinàries conforme
al que disposa aquest Reglament.
No obstant això, als efectes de la concessió d’aquests
ajornaments, les empreses en tots els casos han d’oferir
i constituir garanties suficients, tret respecte dels pagaments per anualitats d’aportacions per ajudes prèvies
a jubilacions ordinàries d’empreses subjectes a processos de reestructuració, en els quals la garantia ja s’hagi
formalitzat per a la concessió d’aquest sistema de pagament.
Article 79. Aportacions per integració d’entitats de previsió social substitutòries.
1. En defecte de norma expressa en les disposicions
que regulin la integració de coectius protegits per entitats de previsió social, substitutòries de les prestacions
atorgades pels règims del sistema de la Seguretat Social,
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en els gestionats per l’Institut Nacional de la Seguretat
Social o l’Institut Social de la Marina, l’aportació procedent en cada cas d’integració l’ha de fixar el Ministeri
de Treball i Afers Socials, que ha de comunicar el seu
import a l’entitat integrada, al subjecte responsable del
seu pagament, a l’entitat gestora en la qual es produeixi
la integració i a la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
2. En absència de norma expressa en les disposicions que regulin la integració, l’aportació corresponent
ha de ser ingressada a la Tresoreria General de la Seguretat Social a partir de l’endemà de la notificació per
part del Ministeri del seu import i fins a l’últim dia hàbil
del mes següent.
3. En el cas de falta d’ingrés en els terminis indicats
i notificats per la Tresoreria General de la Seguretat
Social mitjançant la corresponent reclamació de deute,
s’inicia el procediment executiu mitjançant l’emissió de
la corresponent provisió de constrenyiment.
Article 80. Reintegrament de prestacions indegudament percebudes.
1. El que estableixen els apartats següents per al
reintegrament de les prestacions indegudament percebudes únicament és aplicable en els casos en què no
hagi estat possible l’aplicació del procediment especial
de reintegrament per descompte que regula el Reial
decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula
el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes, o bé quan, iniciat aquest, no hagi estat possible
efectuar les deduccions necessàries per cancear el deute en la seva totalitat.
2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de recaptar dels subjectes responsables l’import de les
prestacions que hagin estat declarades com a indegudament percebudes mitjançant resolució o acord ferm
en via administrativa de l’entitat gestora o coaboradora,
Administració o organisme públic corresponent.
3. A aquests efectes, l’entitat gestora o coaboradora, Administració o organisme ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social les esmentades
resolucions o acords ferms en via administrativa, amb
indicació del moment en què s’hagi fet la seva notificació
al subjecte responsable i de si han estat o no impugnades
davant els tribunals.
4. Per al reintegrament de les esmentades prestacions, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha
d’expedir reclamació de deute en la qual ha de fixar
el termini reglamentari per al reintegrament, que comença amb la notificació de l’esmentada reclamació i finalitza
l’últim dia hàbil del mes següent al d’aquella notificació,
i el subjecte obligat pot soicitar que s’estableixin diversos terminis reglamentaris per al reintegrament.
Els òrgans de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, conforme al repartiment de competències que
porti a terme el seu director general, poden establir els
esmentats terminis reglamentaris, fins a un màxim de
cinc anys, quan la situació econòmica i altres circumstàncies concurrents, discrecionalment apreciades per
l’òrgan competent per resoldre, impedeixin efectuar el
reintegrament en el termini indicat en la reclamació. En
cas de denegació de la soicitud, la resolució ha de donar
un nou termini d’ingrés de 15 dies des de la notificació
de la resolució, llevat que sigui més gran la part del
termini que resti per al pagament fixat en la reclamació
de deute.
En el cas de falta d’ingrés en el termini indicat en
la reclamació de deute o en la resolució denegatòria
de l’ampliació del termini reglamentari d’ingrés, s’inicia
el procediment executiu mitjançant l’emissió de la provisió de constrenyiment corresponent.
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En el cas de falta d’ingrés de l’import corresponent
a algun dels terminis reglamentaris concedits, s’entén
revocada l’autorització per la qual es concedien els terminis esmentats, i s’inicia automàticament la via executiva, mitjançant l’emissió de la corresponent provisió
de constrenyiment, per la totalitat de l’import que queda
per pagar. En aquest cas, i als efectes de càlcul dels
interessos de demora que corresponguin, s’entén com
a termini reglamentari d’ingrés el primer termini deixat
d’ingressar.
5. Les sentències fermes en l’ordre jurisdiccional
social que es dictin sobre les resolucions o acords ferms
que declarin l’obligació de tornar les prestacions indegudament percebudes han de ser, així mateix, comunicats a la Tresoreria General de la Seguretat Social,
per tal de continuar el procediment recaptador en els
termes que escaiguin.
6. Els reintegraments de prestacions declarats per
resolució judicial, sense que hi hagi prèviament resolució
de l’entitat gestora o coaboradora, Administració o organisme públic corresponent, s’han d’efectuar en els termes que s’hi estableixen, i en defecte de compliment
voluntari, s’ha d’instar la seva execució judicial, a efectes
de la qual ha de ser remesa a la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
Article 81. Costes processals.
1. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de recaptar les costes processals al pagament de les
quals sigui condemnada la part que hagi litigat contra
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat
Social.
2. Una vegada ferm l’acte aprovatori de la taxació
de costes, la Tresoreria General de la Seguretat Social
ha d’emetre reclamació de deute en la qual s’ha d’indicar
l’import de les costes i el termini reglamentari d’ingrés,
que finalitza l’últim dia hàbil del mes següent al de la
seva notificació. Transcorregut aquest termini sense
ingrés, s’inicia el procediment de constrenyiment mitjançant l’emissió de la corresponent provisió de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos que escaiguin.
SECCIÓ 7a NORMES COMUNES SOBRE RECAPTACIÓ
DE RECURSOS DE LA SEGURETAT SOCIAL DIFERENTS DE QUOTES
Article 82. Normes generals.
1. La recaptació dels recursos de la Seguretat Social
que tinguin el caràcter d’ingressos de dret públic no
regulats en les seccions precedents d’aquest capítol, així
com la dels recursos a què es refereixen les esmentades
seccions, en el que no estigui previst en les dites seccions
o en les normes específiques que els regulin, s’ha d’efectuar conforme a les normes següents:
a) La Tresoreria General de la Seguretat Social ha
de reclamar de pagament el deutor mitjançant la corresponent reclamació de deute expedida per l’òrgan de
recaptació que tingui adscrites les funcions recaptadores
en període voluntari.
b) Aquesta reclamació de deute ha de recollir,
almenys, les dades identificatives del responsable del
pagament, naturalesa i elements determinants de la
quantia del deute liquidat, així com el termini, el lloc
i la forma en què s’hagi de procedir al seu pagament.
A més, ha d’expressar les conseqüències directes de
l’incompliment i el recurs que contra aquella sigui procedent, òrgan davant el qual s’ha de formular i el termini
i altres requisits per interposar-lo.
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Quan no estigui previst expressament el termini reglamentari d’ingrés, aquest és el que assenyala l’apartat
2 de l’article 55.
c) Transcorregut el termini reglamentari d’ingrés
sense que els subjectes responsables hagin efectuat el
pagament, el deute s’ha d’incrementar amb el recàrrec
procedent conforme al que preveu l’apartat 2 de l’article
10.
d) Els interessos de demora meritats des del venciment del termini reglamentari d’ingrés són exigibles
quan transcorrin 15 dies des de la notificació de la provisió de constrenyiment o des de la notificació de l’inici
del procediment de deducció sense que s’hagi abonat
l’import del deute.
2. Els efectes de la impugnació de les reclamacions
de deute, en tot el que no estigui especialment previst
en les seccions precedents d’aquest mateix capítol, es
regeixen pel que disposa l’article 46.
3. El procediment recaptador seguit per a l’efectivitat de les resolucions administratives que declarin la
responsabilitat en el pagament de prestacions o de
recàrrecs per falta de mesures de seguretat i higiene
laboral, o bé l’obligació de tornar prestacions de la Seguretat Social com a indegudament percebudes, continua
en cas que aquestes resolucions siguin confirmades per
sentència ferma de l’ordre jurisdiccional social.
SECCIÓ 8a RECAPTACIÓ PER A ENTITATS I ORGANISMES
ALIENS AL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
Article 83. Recaptació de recursos aliens al sistema
de la Seguretat Social.
1. La recaptació en període voluntari de les quotes
de desocupació, formació professional, fons de garantia
salarial i de tots els altres conceptes que es determini,
per norma o per pacte, que recapti la Tresoreria General
de la Seguretat Social per a entitats i organismes aliens
al sistema de la Seguretat Social, sempre que es liquidin
i s’ingressin conjuntament amb les quotes de la Seguretat Social, s’ha d’efectuar en els terminis i amb subjecció a les regles i formalitats que estableix per a la
recaptació de les esmentades quotes aquest Reglament,
sense perjudici del que està establert expressament per
llei o en execució d’aquesta.
2. Els convenis que pugui subscriure la Tresoreria
General per a la recaptació d’aquests recursos aliens
als de la Seguretat Social juntament amb les quotes
d’aquesta requereixen autorització prèvia del Ministeri
de Treball i Afers Socials i han de fixar, com a mínim,
les matèries següents:
a) Àmbit d’aplicació i objecte de la recaptació.
b) Limitació del conveni a la recaptació en període
voluntari.
c) Fixació del premi de gestió o de les compensacions econòmiques que siguin procedents i indicació que
el seu import ha de ser descomptat per la Tresoreria
General de la Seguretat Social del que s’hagi recaptat
per a l’entitat o l’organisme abans d’ingressar-ho en els
seus comptes.
d) Termini de vigència i procediment per a la seva
resolució, fent-hi constar expressament que qualsevol
modificació legislativa que afecti el contingut del conveni
pot donar lloc a la seva revisió per part de la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
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TÍTOL III
Procediment de recaptació en via executiva
CAPÍTOL I
Iniciació del procediment de constrenyiment i normes
generals
Article 84. Provisió de constrenyiment: naturalesa i
contingut.
1. La provisió de constrenyiment constitueix el títol
executiu suficient per a l’inici del procediment de constrenyiment per la Tresoreria General de la Seguretat
Social i té la mateixa força executiva que les sentències
judicials per procedir contra els béns i drets dels responsables del pagament del deute.
La seva omissió determina la improcedència de la
via de constrenyiment.
2. La provisió de constrenyiment, expedida per la
Tresoreria General de la Seguretat Social conforme a
la distribució de competències establerta, ha de contenir
almenys les dades següents:
a) Dades identificatives del subjecte responsable de
l’ingrés dels deutes.
b) Concepte i import del deute pendent d’ingrés per
principal i recàrrec, així com període a què correspon.
c) Indicació expressa que el deute no ha estat satisfet, en les circumstàncies que preveu l’article següent.
d) Data en què s’expedeix.
e) Advertència expressa que si el pagament no s’efectua dins el termini dels 15 dies naturals següents
a la notificació, són exigibles els interessos de demora
meritats des de la finalització del termini reglamentari
d’ingrés.
f) Advertència que, una vegada ferma en via administrativa la provisió de constrenyiment sense que s’hagi
efectuat l’ingrés, és procedent l’execució administrativa
de les garanties existents i, si s’escau, l’embargament
dels béns del constret, en una quantia suficient per cobrir
el principal del deute, els recàrrecs i els interessos i les
costes del procediment que s’hagin causat i es prevegi
que es causin fins a la data d’ingrés o de l’adjudicació
a favor de la Seguretat Social, en els termes que estableix
aquest Reglament.
g) Expressa menció que contra la provisió de constrenyiment només és admissible recurs d’alçada basat
en els motius que enumera l’article 86, degudament
justificats.
Article 85. Provisió de constrenyiment: casos en què
escau.
1. Es dicta provisió de constrenyiment, sense la
reclamació de deute o acta de liquidació prèvia, en els
casos següents:
a) Falta d’ingrés de la totalitat o d’alguna de les
aportacions que integren la quota, respecte de treballadors donats d’alta i inclosos en documents de cotització presentats en termini reglamentari, quan el deute
estigui correctament liquidat.
b) Falta d’ingrés de les quotes relatives a treballadors en alta en els règims especials de treballadors per
compte propi o autònoms i treballadors de la la llar,
quotes fixes del règim especial agrari i del règim especial
dels treballadors del mar, quotes per convenis especials
i qualsevol altra quota fixa que es pugui establir.
2. En la resta dels casos, es dicta provisió de constrenyiment quan hagi transcorregut, sense pagament del
deute, el termini fixat en la reclamació de deute o l’acta
de liquidació i aquests hagin esdevingut ferms en via
administrativa.
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Article 86. Impugnació de la provisió de constrenyiment.
1. Contra la provisió de constrenyiment només és
admissible recurs d’alçada basat en els motius, degudament justificats, que a continuació s’especifiquen:
a) Pagament.
b) Prescripció.
c) Error material o aritmètic en la determinació del
deute.
d) Condonació, ajornament del deute o suspensió
del procediment.
e) Falta de notificació de la reclamació de deute,
quan aquesta sigui procedent, de l’acta de liquidació
o de les resolucions que aquestes o les autoliquidacions
de quotes originin.
2. La interposició de recurs suspèn el procediment
de constrenyiment, sense necessitat de la presentació
de garantia, fins a la notificació de la seva resolució.
Article 87. Execució forçosa.
1. Una vegada ferma en via administrativa la provisió de constrenyiment sense que s’hagi efectuat l’ingrés, el recaptador executiu ha d’instar l’execució de
les garanties existents i, si s’escau, procedir a embargar
els béns i drets del responsable per al cobrament forçós
del deute, mitjançant la seva alienació o adjudicació a
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2. Per procedir contra els béns i drets del responsable, s’han d’acumular en un sol procediment les provisions de constrenyiment que s’hagin dictat contra
aquest, sense perjudici que, quan les circumstàncies del
procediment ho exigeixin, es procedeixi a segregar les
provisions acumulades.
3. Les actuacions del procediment de constrenyiment per al cobrament del deute poden preveure un
increment sobre la quantia exigible de fins a un 10 per
cent, en concepte de previsió de costes i interessos que
es puguin meritar fins al moment del cobrament efectiu.
La previsió de costes mai pot superar el tres per cent
de l’import del deute.
4. Si com a conseqüència de les actuacions d’execució forçosa es produeix un excés de cobrament respecte de l’import del deute constret, cal procedir a la
restitució immediata del sobrant al constret o, si s’escau,
a qui consti com a titular del bé o dret en execució
del qual s’hagi produït, llevat que hi intervingui embargament o ordre de retenció.
Article 88. Execució de garanties.
1. Quan el compliment del deute estigui garantit
mitjançant aval, penyora, hipoteca o qualsevol altra
garantia personal o real, cal procedir immediatament a
exigir el pagament al garant o a executar la garantia
donada pel procediment administratiu de constrenyiment que regula aquest Reglament.
No obstant això, si el recaptador executiu de la Seguretat Social considera insuficient o desproporcionada la
garantia constituïda, pot procedir, sense esperar-ne l’execució, a l’embargament d’altres béns del deutor.
2. Si la garantia consisteix en un aval, una fiança
o una altra garantia personal, s’ha d’instar al garant el
pagament del deute fins al límit de l’import garantit, i
se l’ha de prevenir expressament que si no fa el pagament en el termini fixat es procedirà contra els seus
béns.
3. Si la garantia consisteix en penyora, hipoteca o
una altra de caràcter real constituïda per béns o drets
del deutor o sobre aquests, susceptibles d’alienació for-
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çosa, s’ha de procedir a alienar-los amb preferència a
altres béns del deutor, pel procediment establert per a
l’alienació de béns embargats de naturalesa similar, sense necessitat d’anotació preventiva d’embargament prèvia.
En l’execució de la garantia hipotecària pel procediment administratiu de constrenyiment, el tipus per a
la subhasta i l’oferta mínima per al concurs es poden
fixar d’acord amb les regles que preveu aquest Reglament i amb independència del preu en què s’hagi taxat
el bé a l’hora de constituir la hipoteca.
4. Si la garantia consisteix en diners consignats o
dipositats en efectiu, s’ha de requerir al dipositari l’ingrés
en el termini de 24 hores. Si el dipositari és la mateixa
Administració de la Seguretat Social, s’ha d’aplicar la
quantitat consignada o dipositada a cancear el deute,
i si ho és una altra Administració pública, s’ha d’instar
a aquesta el seu lliurament presentant còpia de la provisió de constrenyiment i aplicant l’import lliurat a la
canceació del deute.
CAPÍTOL II
Embargament de béns
SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS
Article 89. Obtenció d’informació per a l’embargament.
1. A requeriment de les unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social, han de facilitar informació
sobre els béns i el parador del responsable del deute:
a) L’Administració de la Seguretat Social i altres
administracions públiques.
b) Els registres públics.
c) Les entitats o persones públiques o privades obligades per llei a aportar-la, en els termes que regulen
l’article 36 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social i aquest Reglament.
d) El mateix responsable del pagament.
2. Si el deutor no fa manifestació dels seus béns,
no es pot considerar com a causa d’impugnació del procediment de constrenyiment la preterició o alteració de
l’ordre de prelació que s’ha d’observar en l’embargament
de béns, en relació amb els béns i drets no assenyalats.
Article 90. Obligació d’informació d’entitats financeres.
1. La soicitud d’informació que es refereixi a moviments de comptes corrents, dipòsits d’estalvi i a termini,
comptes de préstec i crèdits i altres operacions actives
o passives de bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de
crèdit i de totes les persones físiques o jurídiques que
es dediquin al tràfic bancari o creditici exigeix l’autorització prèvia del director provincial de la Tresoreria
General de la Seguretat Social competent.
2. Els requeriments sobre moviments de les operacions a què es refereix l’apartat anterior s’han de formular amb indicació de les circumstàncies següents:
a) Identificació del deutor, expressant-ne el nom i
els cognoms o la raó social, el número o codi d’identificació fiscal, o qualsevol altra dada que permeti la seva
individualització a l’entitat financera.
b) Classe d’operacions objecte de la investigació
que es requereix, especificant-hi si es tracta de moviments de comptes corrents, dipòsits d’estalvi i a termini,
comptes de préstecs i crèdits i altres operacions actives
o passives de banc, caixa d’estalvis, cooperativa de crèdit
i de la persona física o jurídica dedicada al tràfic bancari
o creditici a la qual es requereix.
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c) Període a què estan referides les operacions que
es requereixen.
3. Els informes i requeriments a què es refereixen
els apartats precedents han de ser emplenats en el termini màxim de 10 dies, excepte quan les circumstàncies
del cas requereixin, a criteri de l’òrgan de recaptació,
la fixació d’un termini superior a l’efecte.
Article 91. Ordre de prelació que s’ha d’observar en
l’embargament de béns.
1. La unitat de recaptació executiva ha d’embargar
els béns del constret en l’ordre determinat per la facilitat
més gran de la seva alienació i la més baixa onerositat
d’aquesta per al constret.
2. Si per les circumstàncies de l’execució és impossible l’aplicació dels criteris que estableix l’apartat anterior, l’embargament de béns s’ha de subjectar a l’ordre
establert a l’article 592.2 i 3 de la Llei 1/2000, de 7
de gener, d’enjudiciament civil. A aquests efectes, s’entén que un crèdit, efecte, valor o dret és realitzable a
l’acte o a curt termini quan, en circumstàncies normals
i segons el parer del recaptador executiu, tenint en compte el seu venciment i d’acord amb les circumstàncies
jurídiques del document, pot ser realitzat en un termini
no superior a tres mesos.
3. A soicitud expressa del deutor, que s’ha de consignar en la diligència d’embargament, es pot alterar
l’ordre de prelació que estableix aquest article si, segons
el parer del recaptador executiu, els béns que s’assenyalen garanteixen el cobrament del deute amb la
mateixa eficàcia i celeritat que els béns a embargar amb
caràcter preferent, sempre que no s’irrogui o pugui presumiblement causar-se perjudici a una tercera persona
amb l’adopció de l’esmentada mesura i sense que en
cap cas es pugui posposar l’embargament de diners efectius o en comptes oberts en entitats de dipòsit.
Article 92. Béns inembargables i limitacions a l’embargament.
1. No poden ser objecte d’embargament els béns
exceptuats pels articles 605 i 606 de la Llei 1/2000,
de 7 de gener, d’enjudiciament civil, o per altres disposicions amb rang de llei.
2. A efectes de l’embargament de salaris, sous, pensions, retribucions o els seus equivalents i de prestacions
econòmiques reconegudes al deutor per la Seguretat
Social o per qualsevol organisme o entitat pública, cal
atenir-se al que disposen els articles 27.2 del text refós
de la Llei de l’Estatut dels treballadors i 607 de la Llei
1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil.
3. No s’han d’embargar els béns de la realització
dels quals es presumeixi, segons el parer del recaptador
executiu, que el seu producte ha de resultar insuficient
per a la cobertura del cost de l’esmentada realització,
la qual cosa s’ha de fer constar en l’expedient per mitjà
d’una diligència.
Article 93. Diligència d’embargament.
Per cada actuació d’embargament s’ha de practicar
diligència d’embargament, que s’ha de notificar al constret, i al cònjuge quan es tracti de béns que formin part
de la societat de guanys, sense perjudici del que es disposa específicament per a l’embargament de béns immobles.
La diligència d’embargament en cas de quotes de
participació de béns posseïts proindivís s’ha de limitar
a la quota de participació del deutor i s’ha de notificar
als copropietaris.
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Article 94. Incompliment de les ordres d’embargament.
1. En cas d’incompliment de les ordres d’embargament pel deutor i per qualsevol altra persona física o
jurídica obligada a coaborar en l’embargament, així com
d’obstrucció o inhibició en la pràctica de les ordres
esmentades, la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de fer o promoure les actuacions pertinents, inclòs, si s’escau, l’exercici de les
accions penals que siguin procedents.
2. Les persones o entitats dipositàries de béns
embargables que, amb coneixement previ de l’embargament practicat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, coaborin o consentin en el seu aixecament
són responsables solidaris del deute fins al límit de l’import aixecat. A aquests efectes, el pagador de sous, salaris, pensions o crèdits embargats té la consideració de
dipositari.
Article 95. Aixecament d’embargament.
Tan aviat com s’hagi satisfet en la seva totalitat el
deute objecte de constrenyiment, el recaptador executiu
de la Seguretat Social ha d’aixecar els embargaments
que puguin subsistir per a l’execució forçosa del deute
esmentat, ha d’acordar el seu lliurament al constret o,
si s’escau, a qui consti com a titular del bé o dret objecte
d’alienació, i ha d’adreçar els manaments oportuns de
canceació de les anotacions d’embargament que es
puguin haver practicat en els registres públics.
SECCIÓ 2a NORMES ESPECIALS DELS EMBARGAMENTS
SEGONS EL SEU OBJECTE

Article 96. Embargament de diners efectius o en comptes oberts en entitats de crèdit, estalvi o finançament.
1. En cas d’embargament de diners efectius o en
dipòsits a la vista en entitats de crèdit, estalvi o finançament, s’apliquen les normes següents:
a) Quan el que s’ha embargat siguin diners efectius,
els diners s’han d’ingressar immediatament en el compte
determinat a l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social i, a més de fer-ho constar en la diligència
d’embargament, s’ha d’estendre un document per duplicat que especifiqui l’import; un dels exemplars s’ha d’unir
a l’expedient i l’altre s’ha de lliurar al deutor.
Si els diners efectius embargats són els de caixes,
taquilles o similars d’empreses o establiments en funcionament, el recaptador executiu de la Seguretat Social,
si ho autoritza el director provincial corresponent de la
Tresoreria General, pot acordar els pagaments que, amb
càrrec a l’esmentat efectiu, siguin necessaris per evitar
la paralització de les seves activitats.
b) L’embargament de diners dipositats a la vista en
comptes de qualsevol classe oberts en entitats de crèdit,
estalvi o finançament s’ha de fer mitjançant diligència
d’embargament, que ha de comprendre tots els possibles
saldos del deutor existents en les esmentades entitats,
fins a arribar a l’import del deute reclamat en via de
constrenyiment, d’acord amb les normes següents:
1a La diligència d’embargament s’ha de comunicar,
a través de qualsevol de les seves oficines, a l’entitat
de dipòsit, que ha de procedir immediatament a retenir
l’import embargat si hi ha saldo en qualsevol compte
obert a l’entitat esmentada.
2a Quan els diners estiguin dipositats en comptes
corrents o d’estalvi a la vista a nom de diversos titulars,
ja siguin els comptes de titularitat indistinta amb solidaritat activa davant el dipositari, habitualment denominats comptes indistints, ja siguin de titularitat conjunta

Suplement núm. 14

o de mancomunitat activa davant el dipositari, l’embargament pot abraçar la part del saldo corresponent al
deutor, entenent-se que correspon a parts iguals als titulars del compte, llevat que dels termes del contracte
es desprengui una altra cosa o que es provi una titularitat
material dels fons diferent.
A aquests efectes, el director general de la Tresoreria
General de la Seguretat Social o els directors provincials
poden autoritzar o efectuar els requeriments sobre operacions, actives o passives, que hagin tingut lloc en els
comptes, quan es considerin necessaris per provar les
relacions reals entre els cotitulars i l’autèntica titularitat
material sobre els fons dipositats, amb la finalitat de
limitar l’embargament als que efectivament corresponguin al deutor.
3a Quan, com a conseqüència d’aquestes actuacions, s’embarguin diners dipositats en els comptes, s’ha
de notificar la diligència d’embargament al constret conforme a les regles generals que estableix aquest Reglament. L’import de les quantitats retingudes en aquest
cas s’ha d’ingressar en el compte determinat a l’efecte
per la Tresoreria General de la Seguretat Social una vegada transcorreguts 20 dies naturals sense que l’entitat
corresponent hagi rebut comunicació en contra per part
del recaptador executiu de la Seguretat Social.
Si el dèbit objecte de constrenyiment no ha quedat
totalment solucionat amb l’import de les quantitats retingudes, es pot prosseguir el procediment de constrenyiment respecte dels altres béns i drets del deutor per
a la realització del dèbit pendent.
2. Les mateixes normes que estableix l’apartat anterior s’apliquen quan el dipòsit de diners està constituït
en comptes denominats a terminis, i es pot minorar el
saldo en la quantitat que per disposició anticipada correspongui a l’entitat dipositària. Només en cas que el dipositador no tingui facultat per efectuar l’esmentada disposició anticipada, l’ingrés de les quantitats retingudes
s’ha de diferir fins a l’endemà del venciment del termini.
Article 97. Embargament de crèdits i drets realitzables.
1. L’embargament de crèdits i drets sense garantia
s’ha de notificar a la persona o l’entitat deutora del constret, amb l’advertiment que, a partir de la data de la
notificació, no té caràcter alliberador el pagament efectuat al seu deutor. Quan el crèdit o dret embargat hagi
vençut, aquella ha d’ingressar en el compte determinat
a l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social
l’import fins a cobrir el deute. En un altre cas, el crèdit
queda afectat a aquest deute fins al seu venciment, si
abans no se soluciona.
Si el crèdit o dret consisteix en pagaments successius,
s’ha d’ordenar al pagador ingressar en el compte determinat a l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat
Social el seu import fins al límit de la quantitat deguda,
mentre no se solucioni per la realització d’altres béns
sense esperar possibles meritacions successives.
2. Si es tracta de crèdits garantits, també s’ha de
notificar l’embargament al garant o, si s’escau, al posseïdor del bé ofert en garantia, que pot dipositar-lo fins
al venciment del crèdit. Un cop vençut aquest, sense
pagament del deute, s’ha d’executar la garantia segons
la seva naturalesa.
3. En execució forçosa del deute de Seguretat
Social, el recaptador executiu ha de decretar la retenció
dels pagaments que la Tresoreria General de la Seguretat
Social, si s’escau, hagi d’efectuar al constret, al qual ha
de notificar que, arribada la data del venciment de pagament, cal aplicar el seu import al deute conforme a les
regles generals d’imputació. Una vegada s’efectuï aquesta aplicació, s’extingeixen els crèdits respectius per l’import aplicat.
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Article 98. Embargament de títols, valors o altres actius
financers.

Article 100. Embargament d’interessos, rendes i fruits
de qualsevol espècie.

1. En l’embargament de títols, valors, efectes o
altres actius financers admesos a negociació en un mercat secundari oficial de valors, si estan dipositats o anotats en una entitat de dipòsit o entitat especialitzada
en la gestió de valors, o quan es tracti de valors representats mitjançant anotació en comptes, quotes de participació o altres procediments similars, cal procedir de
la manera següent:
a) L’embargament s’ha d’efectuar mitjançant la
comunicació de la diligència d’embargament a l’entitat
on estiguin anotats o dipositats.
La diligència afecta tots els títols, valors, efectes o
altres actius financers del deutor que puguin estar dipositats o anotats a l’esmentada entitat, fins a cobrir l’import que, d’acord amb les cotitzacions al mercat secundari de valors, cobreixi el deute.
b) El recaptador executiu de la Seguretat Social ha
d’ordenar la seva alienació, que s’ha de fer a través del
mercat oficial en les millors condicions possibles, segons
les pràctiques usuals de bona gestió. Si l’ordre és tramitada per l’entitat dipositària o gestora, aquesta pot
deduir de l’import obtingut les despeses i comissions
que escaiguin. En cas contrari, l’entitat ha de lliurar els
títols o els documents que permetin la seva alienació
al recaptador executiu de la Seguretat Social, que ha
de transmetre l’ordre a l’organisme rector corresponent
per al seu compliment.
c) L’import obtingut s’ha d’ingressar en el compte
determinat a l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social fins al límit del que es deu.

1. Quan s’embarguin interessos, rendes i fruits del
constret que es materialitzin en pagaments en diners,
la diligència d’embargament s’ha de notificar al deutor
i a la persona o entitat pagadora, la qual ha de retenir-los
i ingressar-los en el compte determinat a l’efecte per
la Tresoreria General de la Seguretat Social fins a cobrir
la quantitat deguda.
Quan els fruits que s’hagin d’embargar siguin els
corresponents als drets d’explotació d’una obra protegida per la Llei 22/1987, d’11 de novembre, de propietat
inteectual, aquells s’han de considerar com a salaris,
i s’ha de fer l’embargament amb les limitacions, quant
a quantitats a retenir, previstes per a aquests.
2. En garantia de l’embargament de rendes o fruits
obtenibles pel deutor en empreses o activitats comercials, industrials i agrícoles, s’ha de nomenar un dipositari
que els administri quan les circumstàncies concurrents
així ho aconsellin.
Les funcions d’administració del dipositari inclouen
l’adopció de les mesures necessàries per obtenir els fruits
i les rendes de què es tracti.
3. Si els fruits estan assegurats, s’ha de notificar
a l’entitat asseguradora l’embargament de les indemnitzacions o prestacions que corresponguin en cas de
sinistre, les quals s’han d’ingressar, una vegada ocorregut
el sinistre, en el compte determinat a l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

2. Si els títols, valors, efectes o altres actius a què
es refereix l’apartat anterior no estan dipositats o anotats
en les entitats de dipòsit o especialitzats en la gestió
de valors, la diligència d’embargament s’ha de presentar
al propietari o, si s’escau, al dipositari. Aquest els ha
de lliurar al recaptador executiu juntament amb la pòlissa
de compra o títol d’adquisició, i ha de disposar la seva
venda en la forma i pels mitjans que preveuen els paràgrafs b) i c) de l’apartat 1.
3. Quan es tracti de valors o altres actius financers
no admesos a cotització oficial, l’embargament s’ha de
comunicar a qui estigui obligat al pagament, en cas que
aquest s’hagi d’efectuar periòdicament o en data determinada, o a l’entitat emissora en el cas que siguin redimibles o amortitzables a voluntat del seu tenidor o propietari.
A la comunicació de l’embargament s’hi ha d’afegir
el requeriment que, al seu venciment o, en el cas de
no tenir venciment, a l’acte de rebre la comunicació,
es retingui, a disposició de la unitat de recaptació executiva, l’import o el mateix títol o instrument financer,
així com els interessos o dividends que, si s’escau, produeixin.
Article 99. Embargament d’accions i participacions
socials.
Quan s’embarguin participacions en societats civils,
coectives, comanditàries, en societats de responsabilitat limitada o accions que no cotitzin en mercats secundaris oficials, s’ha de comunicar l’embargament als administradors de la societat, que han de posar en coneixement de la unitat de recaptació executiva l’existència
de pactes de limitació a la lliure transmissió d’accions
o qualsevol altra causa estatutària o contractual que afecti les accions embargades. L’embargament també comprèn els drets econòmics meritats a partir de la data
de realització.

Article 101. Embargament de sous i prestacions.
1. La diligència d’embargament de sous, salaris i
pensions o altres prestacions s’ha de notificar al deutor
i al pagador. Aquest últim està obligat a retenir i ingressar
periòdicament les quantitats retingudes, atenent les limitacions establertes per a l’embargament d’aquesta categoria de béns, en el compte determinat a l’efecte per
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2. Si el deutor és beneficiari de més d’una de les
prestacions esmentades, a l’efecte de deduir la part inembargable, s’han d’acumular totes aquestes, i la quantitat
embargada es pot detreure de la percepció o percepcions
que fixi la unitat de recaptació executiva. Si el deutor
en proposa expressament una altra, se li ha d’acceptar,
si això no suposa obstacle per al cobrament.
3. Quan l’embargament comprengui percepcions
futures, encara no meritades, i existeixin altres béns
embargables, una vegada cobrades les meritades, es
poden embargar els béns esmentats, sense esperar les
possibles meritacions successives, i el constrenyiment
continua respecte del dèbit pendent sobre els altres béns
del deutor.
Una vegada cobert el dèbit, l’òrgan de recaptació ha
de comunicar al pagador la suspensió de les retencions.
Article 102. Embargament dels béns mobles restants
i dels béns semovents.
1. L’embargament dels altres béns mobles i dels
béns semovents l’ha de portar a efecte el personal de
la unitat de recaptació executiva al domicili del deutor
o, si s’escau, al lloc on hi hagi els béns, i se n’ha d’estendre la diligència corresponent.
Si el resultat de l’embargament és positiu, s’ha de
notificar la diligència al deutor que no hagi estat present
durant la seva realització.
2. Quan per a la pràctica de l’embargament sigui
necessari l’accés a qualsevol lloc que depengui del consentiment del seu titular, i aquest no el presti, s’ha de
soicitar del jutjat competent autorització per a l’entrada,
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soicitud que s’ha d’efectuar, segons les circumstàncies
concurrents, amb caràcter individualitzat o de forma conjunta per a diversos deutors, justificant la necessitat de
l’entrada en domicili o lloc on hi hagi els béns.
Si el jutge denega expressament l’autorització soicitada o transcorren tres mesos sense haver-se pronunciat, el director provincial de la Tresoreria General de
la Seguretat Social ha de promoure les actuacions que
escaiguin.
Consentit l’esmentat accés, o autoritzat judicialment,
l’embargament s’ha de practicar presentant-se el personal de la unitat de recaptació executiva al lloc esmentat, i ordenant el seu lliurament al posseïdor dels béns,
que s’han de detallar en la diligència corresponent. En
cas de negativa al lliurament immediat o impossibilitat
d’aquest, s’ha de procedir a precintar el lloc o a adoptar
les mesures necessàries per impedir la substitució o
l’aixecament, fet que s’ha de fer constar a la diligència.
Quan no es trobin béns legalment embargables o
quan els que es trobin no siguin suficients per garantir
el pagament del deute, s’ha de fer constar en l’expedient
per mitjà de diligència. En aquest cas, s’han d’especificar
genèricament els que no s’hagin embargat perquè estan
exceptuats d’embargament, a l’efecte que la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
competent pugui acordar l’exercici de les accions a què
es refereix l’article 1111 del Codi civil.
3. En els casos d’oposició o obstrucció a les actuacions materials tendents a la confiscació dels béns objecte d’embargament, el personal de la unitat de recaptació
executiva pot soicitar a les autoritats governatives la
protecció i l’auxili necessaris per dur a terme l’embargament de béns, amb l’exhibició prèvia en cas que sigui
necessari de l’oportuna autorització judicial per a l’entrada en el domicili o locals del deutor o d’un tercer.
4. Les autoritats governatives han de prestar la protecció i coaboració necessàries als recaptadors executius de la Seguretat Social, al seu personal i als altres
òrgans de gestió recaptadora de la Tresoreria General
de la Seguretat Social en l’exercici de les funcions que
els estan atribuïdes per a la recaptació en via de constrenyiment, inclòs l’auxili de les forces d’ordre públic.
5. Quan l’embargament afecti béns compresos als
articles 12, 52, 53 i 54 de la vigent Llei sobre hipoteca
mobiliària i penyora sense desplaçament, el recaptador
executiu ha d’expedir manament d’embargament per a
la seva anotació preventiva en el registre de la localitat
corresponent. Aquests manaments s’han d’expedir en
la forma que estableix l’article 34 del Reglament de l’esmentada Llei, i s’han d’observar en la seva tramitació
les formalitats que estableix el títol III del seu Reglament.
6. Quan es tracti d’automòbils, camions, motocicletes, embarcacions, aeronaus o altres vehicles, cal procedir segons el que disposen els apartats anteriors. Si
no és possible confiscar el bé, s’ha de requerir el constret
perquè, en un termini de cinc dies, el posi a disposició
dels òrgans de recaptació amb la seva documentació
i les claus necessàries per a la seva obertura, funcionament i, si s’escau, custòdia, i se l’ha d’advertir que,
en cas contrari, poden ser suplerts a càrrec seu.
No obstant això, quan les anotacions preventives o
canceacions d’embargament de l’esmentat tipus de
béns siguin practicades per mitjans telemàtics, la unitat
de recaptació executiva d’àmbit estatal pot expedir un
únic manament per cada remissió electrònica de fitxers
en el qual s’ordeni aquesta anotació o canceació, en
el registre corresponent, de la totalitat de les diligències
d’embargament o d’aixecament dictades per les diferents unitats de recaptació executiva i que hi estan
incloses.
Si no s’efectua la posada a disposició ni es localitza
el bé objecte d’embargament, es pot procedir a l’em-
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bargament d’altres béns, però el recaptador executiu ha
de soicitar de les autoritats que tinguin al seu càrrec
la vigilància de la circulació, i a les altres que escaigui,
la captura, el dipòsit i el precintament dels béns esmentats al lloc on els trobin, impedeixin qualsevol altra actuació en perjudici dels drets de la Seguretat Social i es
posin, si s’escau, a disposició del recaptador embargador.
Quan es decreti l’embargament d’una embarcació,
s’ha de manar practicar a més anotació de l’embargament tant en el Registre de matrícula de vaixells de la
província marítima corresponent com en el llibre de
vaixells del Registre mercantil, i el recaptador executiu
ha de comunicar a l’autoritat marítima competent que
l’empresari corresponent no està al corrent en la cotització a la Seguretat Social, a fi que no autoritzi el despatx
del vaixell o embarcació per a la seva sortida a la mar.
Als efectes d’embargament, els vaixells mercants
tenen la consideració de béns immobles.
7. Quan es tracti d’embargament de béns adquirits
pel sistema de vendes a termini, s’ha de produir el sobreseïment del procediment de constrenyiment respecte del
bé inscrit en el Registre de béns mobles quan per certificació del registrador constin inscrits drets a favor de
persones diferents del deutor embargat.
Article 103. Embargament de béns immobles.
1. La diligència d’embargament de béns immobles
ha d’especificar les dades següents:
a) Nom i cognoms, raó social o denominació del
titular del dret sobre la finca embargada o totes les dades
que puguin contribuir a identificar-lo.
b) En el cas de finques rústiques, naturalesa i nom
de la finca, lloc, segons es denomini a la localitat, i terme
municipal on radiqui; polígon i parcea cadastrals; límits
i superfície.
c) En el cas de finques urbanes, localitat, carrer i
número, o unes altres dades que permetin la seva identificació, locals i pisos de què es compon i la seva superfície.
d) Drets del deutor sobre els immobles embargats.
e) Període, concepte a què correspon el dèbit i
import total de la responsabilitat a què s’afecta l’immoble
per principal, recàrrec, interessos, si s’escau, i costes.
f) Advertència que de l’embargament es pren anotació preventiva en el Registre de la propietat a favor
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2. L’embargament de béns immobles s’ha de notificar al deutor, al seu cònjuge, als tercers posseïdors,
als creditors hipotecaris i als anotadors anteriors. En l’esmentat acte s’ha de requerir al deutor el lliurament dels
títols de propietat als efectes de la valoració i, si s’escau,
immatriculació o inscripció de la finca embargada.
3. Quan el deutor no presenti els títols en el termini
assenyalat i es tracti de béns inscrits, la unitat de recaptació executiva ha d’adreçar manament als registradors
de la propietat perquè, a costa dels deutors, lliurin certificacions dels punts que sobre la titulació dominical
d’aquests béns constin en el Registre.
Quan no estiguin inscrits títols de domini ni els deutors
els presentin, els executors dels béns, si els interessa,
han de substituir-los pels mitjans que estableix el títol
VI de la Llei hipotecària, i els pertoca instar el procediment que correspongui, sense que la Tresoreria General de la Seguretat Social contregui cap altra obligació
sobre això que la d’emetre, si el deutor no atorga l’escriptura de venda, el certificat d’adjudicació.
Article 104. Manament d’anotació d’embargament de
béns immobles.
1. Els manaments que per obtenir l’anotació preventiva d’embargament de béns immobles expedeixin
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els recaptadors executius de la Tresoreria General de
la Seguretat Social tenen, a tots els efectes, la mateixa
virtualitat que si els emet l’autoritat judicial.
2. El manament per a l’anotació preventiva d’embargament de béns immobles ha de contenir, en tot
cas, els requisits següents:
a) Nom i cognoms del recaptador executiu o funcionari de la unitat de recaptació executiva que practica
l’embargament.
b) Transcripció literal de la diligència d’embargament de l’immoble o immobles de què es tracti, indicant
a qui i en quin concepte es va notificar l’embargament.
c) Nom i cognoms o raó social del deutor i expressió
del dret que tingui sobre els béns embargats.
d) Període, concepte a què correspongui el dèbit
i import de la responsabilitat a què s’afecta l’immoble
per principal, recàrrecs, interessos i costes.
e) Data en què s’expedeix el manament d’anotació
d’embargament.
f) Expressió que l’anotació s’ha de fer a favor de
la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. Simultàniament a l’expedició del manament per
a anotació preventiva, el recaptador ha de soicitar del
registrador de la propietat que es lliuri una certificació
acreditativa de les càrregues que figurin en el Registre
sobre cada finca, amb expressió detallada d’aquelles i
dels seus titulars, incloent en la certificació el propietari
de la finca en aquell moment i el seu domicili.
La unitat de recaptació executiva ha de comunicar
immediatament l’embargament als qui tot i tenir algun
dret sobre la finca embargada no hagin estat objecte
de notificació abans.
Article 105. Presentació dels manaments d’embargament en el Registre de la propietat.
1. El manament d’embargament s’ha de presentar
directament o per qualsevol mitjà electrònic, informàtic
o telemàtic en el Registre de la propietat, el qual de
manera immediata ha d’acusar recepció de la presentació i ha d’expedir en un moment posterior una nota
acreditativa d’haver quedat estesa l’anotació oportuna
o de no haver pogut practicar-se, expressant detalladament en aquest cas no només els defectes advertits,
sinó també la forma i el mitjà de solucionar-los.
Quan el manament s’avanci per telefax des de la unitat de recaptació executiva a fi que causi assentament
de presentació, queda en suspens la pràctica de l’anotació fins que es presenti el document original, cosa
que inexcusablement s’ha de fer en el termini màxim
de 10 dies següents a l’esmentada remissió.
2. Si la finca o les finques no consten inscrites o
no és possible estendre l’anotació per qualsevol defecte
solucionable, s’ha d’anotar l’embargament en el llibre
especial corresponent i s’ha de fer constar així en la
contestació al manament.
Quan es tracti de finques no inscrites, la unitat de
recaptació executiva ha de soicitar del deutor que solucioni la falta d’inscripció. Si el deutor no porta a efecte
la inscripció, el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a la vista de les circumstàncies
que concorrin en l’expedient, ha d’ordenar que s’iniciïn
les actuacions necessàries per suplir els títols de domini
pels mitjans que preveu el títol VI de la Llei hipotecària
o l’alienació en subhasta pública del bé embargat sense
suplir prèviament la falta de títols de propietat. En aquest
últim cas, s’ha d’expressar en els edictes aquesta circumstància i s’ha d’observar el que preveu la regla 5a
de l’article 140 del Reglament hipotecari.
3. En cas de suspensió de l’anotació preventiva
d’embargament per defectes solucionables, el recapta-
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dor executiu ha de soicitar al registrador corresponent
la pròrroga de termini per a l’esmena, almenys, vuit dies
abans que finalitzi el termini de 60 dies que, com a
ordinari, assenyala l’article 96 de la Llei hipotecària.
4. El registrador ha de practicar l’assentament que
escaigui i expedir la certificació referent a càrregues i
gravàmens, dins el termini fixat a la Llei hipotecària.
La Tresoreria General de la Seguretat Social pot exercir totes les accions civils que siguin procedents legalment per exigir responsabilitats dels danys i perjudicis
a què doni lloc la dilació dels registradors en la pràctica
dels serveis que els encomana aquest Reglament.
Article 106. Embargament d’empresa.
1. Es pot decretar l’embargament de l’empresa
quan, ateses totes les circumstàncies, sigui preferible
a l’embargament dels seus diferents elements patrimonials.
2. De l’acte de l’embargament s’ha d’estendre la
diligència corresponent en la qual s’han de fer constar,
inventariats, tots els béns i drets de l’empresa embargada.
3. Si en el patrimoni de l’empresa estan inclosos
béns susceptibles d’inscripció en els registres públics,
s’ha de practicar respecte d’aquells la corresponent anotació preventiva d’embargament.
4. L’embargament d’empresa comprèn, si n’hi ha,
els béns i drets següents:
a) Drets de traspàs o de subarrendament de la finca,
si aquesta és arrendada per a un ús diferent del d’habitatge o els de cessió del contracte d’arrendament, si
s’escau, així com les instaacions del local.
b) Drets de propietat inteectual i industrial.
c) Utillatge, màquines, mobiliari, estris i altres instruments de producció i treball.
d) Mercaderies i primeres matèries.
e) Possibles indemnitzacions.
f) Qualssevol altres béns i drets susceptibles d’embargament.
5. Segons les circumstàncies del cas, es pot acordar
adoptar alguna de les mesures següents:
a) El precintament del local fins a l’alienació del que
s’ha embargat.
b) El nomenament d’un dipositari amb funcions
d’administrador en les condicions que estableixen els
articles següents.
SECCIÓ 3a DIPÒSIT DE BÉNS EMBARGATS
Article 107. Llocs per al dipòsit.
1. Els béns embargats han de seguir dipositats en
els llocs o les entitats en què estiguin a l’hora de ser
embargats si, segons el parer del recaptador executiu
de la Seguretat Social, ofereixen garanties de seguretat
i solvència.
2. Quan els béns embargats estiguin en llocs que
no ofereixin aquestes garanties, s’han de dipositar:
a) En els locals de la mateixa Tresoreria General
de la Seguretat Social destinats a aquest efecte.
b) En els locals d’altres ens públics o empreses privades dedicats habitualment a activitats de dipòsit, sempre que compleixin condicions per fer-ho.
c) En defecte dels anteriors, en locals de persones
físiques o jurídiques, diferents del deutor, que ofereixin
aquestes garanties de seguretat i solvència, amb la designació prèvia d’aquelles com a dipositaris.
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d) Excepcionalment, en els mateixos locals on estiguin ubicats, quan es tracti de béns de transport difícil
o costós; cal procedir en cas que sigui necessari a precintar-los o a adoptar les mesures que garanteixin la
seva seguretat i integritat.
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CAPÍTOL III
Alienació dels béns embargats
SECCIÓ 1a ALIENACIÓ A FAVOR DE TERCERS

Article 108. Funcions del dipositari.

Article 110. Valoració de béns.

1. El dipositari, sigui aquest un tercer o el mateix
deutor, està obligat a custodiar i conservar els béns
embargats, a exhibir-los quan la unitat de recaptació executiva ho disposi i a lliurar-los a la persona que el recaptador executiu designi. En el seu nomenament s’ha de
tenir en compte la seva capacitació professional quan
la naturalesa dels béns exigeixi una especial activitat
per a la seva conservació i custòdia.
2. Quan el dipositari també sigui nomenat administrador dels béns embargats, les seves funcions, a més
de les assenyalades, comprenen les habituals de gestió
de béns i negocis, i s’han d’ingressar en els comptes
de la Tresoreria General de la Seguretat Social les quantitats resultants de la gestió esmentada.

1. Els òrgans de recaptació, si s’escau, i les persones
o entitats que designi la Tresoreria General de la Seguretat Social han de procedir a valorar els béns embargats
amb referència a preus de mercat i d’acord amb els
criteris habituals de valoració. Quan els béns de què
es tracti, en funció de la legislació aplicable, tinguin preu
taxat per a la seva alienació, aquest preu és el que s’ha
de considerar per als tràmits de l’alienació.
2. La unitat de recaptació executiva de la Seguretat
Social ha de notificar la valoració al deutor, el qual, en
cas de discrepància, pot presentar valoració contradictòria en el termini de 15 dies, ampliable quan les circumstàncies concurrents així ho aconsellin.
Si la diferència entre les dues valoracions, considerades per la suma dels valors assignats a la totalitat
dels béns, no excedeix el 20 per cent de la més baixa,
es considera com a valor dels béns el de la taxació més
alta. En cas contrari, la unitat de recaptació executiva
ha de soicitar dels coegis o les associacions professionals o mercantils oportuns la designació d’un altre
perit taxador, que ha de fer una nova valoració en un
termini no superior a 15 dies des de la seva designació.
Aquesta valoració ha d’estar compresa entre els límits
de les efectuades anteriorment i és la definitivament
aplicable.
3. Quan el taxador designat no compleixi dins el
termini que se li assenyali la comesa que ha acceptat,
s’entén que renuncia al càrrec, i, sense perjudici de l’exigència de responsabilitats en què pugui haver incorregut,
s’ha de procedir a designar qui hagi de substituir-lo.

En aquest últim cas, el nomenament l’ha de fer el
director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ha d’establir la classe i quantia de les
operacions que requereixin la seva autorització prèvia.
Article 109. Drets, deures i responsabilitat del dipositari
de béns embargats.
1. El dipositari, llevat que es tracti del mateix deutor
o d’un ens públic, té dret a la retribució convinguda per
la prestació dels seus serveis i al reintegrament de les
despeses que hagi suportat per raó del dipòsit quan no
estiguin incloses en la retribució esmentada.
2. Es consideren despeses reintegrables als dipositaris les següents:
a) Les de transport dels béns embargats al lloc en
què s’hagin de dipositar, així com les d’embalatge, condicionament, emmagatzematge, guarda, custòdia, entreteniment i conservació.
b) Les originades pel desenvolupament de funcions
d’administració necessàries per a la gestió dels béns
embargats.
c) Per incloure altres despeses cal autorització de
la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
3. A més dels deures inherents a les seves funcions
com a dipositari i, si s’escau, com a administrador dels
béns embargats, el dipositari té el deure de rendir els
comptes que li siguin ordenats pels òrgans de recaptació
i de complir les mesures que per a la millor administració
i conservació dels béns siguin acordades pels òrgans
esmentats. En cas d’incompliment dels deures esmentats, s’ha de designar un nou dipositari, sense perjudici
de la responsabilitat civil o penal en què pugui incórrer.
4. El dipositari és responsable solidari del deute fins
al límit de l’import en què estiguin valorats els béns
embargats quan coabori o consenti en el seu aixecament, responsabilitat que li ha de ser exigida conforme
al procediment que estableix aquest Reglament, sense
perjudici de la responsabilitat civil o penal en què pugui
incórrer.

Article 111. Fixació del tipus per a l’alienació.
1. La valoració obtinguda segons els criteris de l’article anterior serveix com a tipus per a l’alienació.
2. Si sobre els béns embargats hi ha càrregues o
gravàmens de caràcter real, serveix com a tipus per a
la subhasta la diferència entre el valor dels béns i el
de les càrregues o gravàmens anteriors que siguin preferents al dret anotat de la Seguretat Social, que queden
subsistents, sense aplicar-se a la seva extinció el preu
de l’execució. A aquests efectes, s’han de dur a terme
les actuacions oportunes per comprovar si les càrregues
inscrites subsisteixen o han estat modificades per pagaments posteriors a la seva inscripció o altres causes.
3. Quan les càrregues o gravàmens preferents
absorbeixin o excedeixin el valor fixat al bé, cal atenir-se
a l’import del deute contret. Si l’import degut no supera
el valor fixat al bé, serveix com a tipus per a l’alienació
l’import del deute; en cas contrari, serveix de tipus d’alienació el valor del bé. En els dos casos queden subsistents les càrregues i els gravàmens preferents, sense
aplicar a la seva extinció el preu de l’execució.
4. Si apareixen indicis que totes o algunes de les
càrregues anteriors i preferents són simulades i el seu
import impedeix o dificulta l’efectivitat del dèbit, cal
remetre les actuacions al servei jurídic per a l’exercici,
si s’escau, de les accions que siguin procedents, inclosa
l’exigència de responsabilitats en via civil o penal. En
consideració a les circumstàncies concurrents i per a
una millor possibilitat de cobrament, es pot esperar el
resultat d’aquestes accions per prosseguir els tràmits
de l’alienació.
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Article 112. Lots.

Article 116. Provisió de subhasta.

1. Els béns mobles embargats es poden distribuir
en lots, i integrar en cadascun d’aquests els que siguin
de naturalesa anàloga, atesos la seva classe i l’aprofitament o el servei de què siguin susceptibles.
2. S’ha de formar un sol lot amb els béns mobles
embargats sobre els quals s’hagi constituït una mateixa
hipoteca mobiliària o estiguin afectes a un mateix contracte de penyora amb desplaçament de la possessió
o sense.
3. Així mateix, s’han de formar lots, encara que no
es tracti de béns d’una mateixa naturalesa, quan es consideri convenient a fi d’obtenir facilitats més grans per
a la concurrència de licitadors.

1. La provisió per la qual es decreta la venda per
subhasta ha de determinar el termini per presentar ofertes, que ha de ser almenys d’un mes, així com el dia,
l’hora i el lloc en què aquestes s’han de fer públiques
i el tipus de subhasta.
2. Aquesta provisió s’ha de notificar al deutor, al
seu cònjuge, al dipositari dels béns embargats, als copropietaris, als creditors hipotecaris i pignoratius i als titulars
d’anotacions d’embargament practicades abans del dret
de la Seguretat Social.

Article 113. Formes d’alienació. Concurs.
1. El procediment ordinari per a la realització dels
béns embargats és el de subhasta. No obstant això, si
es tracta de béns mobles o semovents el director provincial pot autoritzar la seva alienació per concurs, quan
les circumstàncies concurrents, el volum o el valor dels
béns així ho aconsellin.
2. En l’alienació per concurs la provisió en què s’aprovi ha d’especificar el lloc en què s’hagin de presentar
les proposicions, la fiança que s’ha de prestar i la forma
de pagament; a més, pot establir que l’alienació es faci
mitjançant una sola licitació verbal, sense que s’admetin
postures en sobre tancat. També pot exigir condicions
especials per a l’adjudicació, referides tant a les característiques professionals que hagin de complir els concursants com a la retirada dels béns alienats. En l’anunci
del concurs s’han d’especificar aquests punts.
3. Transcorreguts cinc dies hàbils des de la finalització del termini d’admissió de proposicions, el director
provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
ha de procedir a adjudicar el concurs o a declarar-lo
desert. L’adjudicació, si s’escau, s’ha d’efectuar a favor
de l’oferta més avantatjosa, tenint en compte no només
l’aspecte econòmic, sinó també el compliment de les
condicions especials exigides en la convocatòria. L’adjudicatari no es pot reservar el dret a cedir a tercers.
4. En el que aquest apartat no preveu per al concurs,
cal atenir-se al que s’estableix per a l’alienació per subhasta.
Article 114. Capacitat per licitar.
Amb excepció del personal de la unitat de recaptació
executiva, dels taxadors, dels dipositaris dels béns i dels
funcionaris directament implicats en el procediment de
constrenyiment, pot prendre part en la subhasta o concurs, per si mateixa o per mitjà de representant, qualsevol
persona que tingui capacitat d’obrar d’acord amb el dret
i que no tingui cap impediment o restricció legal per
fer-ho.
Article 115. Competència per acordar l’alienació.
1. L’alienació i la forma en què s’hagi de practicar
s’ha de decretar mitjançant provisió del director provincial en la demarcació territorial del qual hi hagi els immobles o estiguin dipositats els mobles. Aquesta provisió
s’ha de dictar a proposta de la unitat de recaptació executiva que hagi efectuat l’embargament, que requereix
l’autorització del director provincial del qual depengui
si l’alienació s’ha de fer en una altra província.
2. No obstant això, quan les circumstàncies així ho
aconsellin, el director general de la Tresoreria General
de la Seguretat Social pot autoritzar a una direcció provincial l’alienació de béns ubicats o dipositats en províncies diferents.

Quan es tracti de subhastar el dret de traspàs del
local de negoci o el dret de cessió del contracte d’arrendament, la notificació s’ha de fer, a més, a l’arrendador,
al cedent o a l’administrador de la finca quan sigui procedent, amb els requisits i als efectes que preveu la
Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments
urbans.
En totes les notificacions s’hi ha de fer constar que,
en qualsevol moment anterior al de l’adjudicació dels
béns, aquests poden alliberar-se pagant la totalitat del
deute perseguit, inclosos el recàrrec, els interessos i les
costes del procediment.
Article 117. Anunci de subhasta.
1. La subhasta es publica en el tauler d’anuncis de
la direcció provincial, de les seves dependències i dels
ajuntaments, en les demarcacions dels quals hi hagi els
béns.
Quan el valor dels béns superi la quantia que es fixi
per resolució del director general de la Tresoreria General
de la Seguretat Social, l’anunci de la subhasta s’ha d’inserir, a més, en el butlletí oficial de la província o butlletí
oficial de la comunitat autònoma corresponent.
Quan, segons el parer del director provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, sigui convenient per al fi perseguit i resulti proporcionat amb el
valor dels béns, també es pot publicar l’anunci de la
subhasta en mitjans de comunicació de gran difusió o
en publicacions especialitzades.
2. En l’anunci de la subhasta s’hi ha de fer constar:
a) Descripció dels béns o lots de béns, la seva titularitat i tipus de subhasta, així com el lloc on estiguin
ubicats o dipositats els béns o els títols de propietat
disponibles i els dies i les hores en què poden ser examinats.
Quan es tracti de béns inscriptibles en registres
públics, s’ha d’advertir expressament que els licitadors
s’han de conformar amb els títols de propietat que s’hagin aportat a l’expedient, i no tenen dret a exigir-ne d’altres; que, si no estan inscrits els béns en el Registre,
el certificat d’adjudicació o, si s’escau, l’escriptura pública
de venda, són títols mitjançant els quals es pot efectuar
la immatriculació en els termes que preveu l’article
199.b) de la Llei hipotecària, i que, en els altres casos
en què sigui necessari, han de procedir, si els interessa,
com disposa el títol VI de la Llei esmentada.
b) Expressió de les càrregues, gravàmens, situacions jurídiques i titulars d’aquests que, si s’escau, afectin
els béns i hagin de quedar subsistents, sense aplicar-se
a la seva extinció el preu de l’adjudicació.
c) Que les postures anteriors a la realització de la
subhasta s’han de presentar en sobre tancat i conforme
al model oficial que estableixi a l’efecte la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
d) Termini per a la presentació de les postures i
el lloc, el dia i l’hora de realització de la subhasta.
e) Obligació d’adjuntar a cada postura un xec certificat, visat o confirmat pel lliurat, estès a nom de la
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Tresoreria General de la Seguretat Social, per un import,
en tot cas, del 25 per cent del tipus de subhasta.
f) Possibilitat de presentar postures verbals superiors al 75 per cent del tipus d’alienació en l’acte de
realització de la subhasta, constituint a l’acte un dipòsit
del 30 per cent de l’esmentat tipus fixat per a la subhasta,
a menys que s’hagi presentat prèviament postura en
un sobre tancat amb el seu dipòsit corresponent.
g) Obligació de l’adjudicatari d’abonar, mitjançant
ingrés en compte, xec confirmat expedit a nom de Tresoreria General de la Seguretat Social, o transferència
bancària, la diferència entre el preu de l’adjudicació i
l’import del dipòsit constituït, dins els cinc dies hàbils
següents al de l’esmentada adjudicació; altrament, perd
el dipòsit.
h) Advertència que la subhasta se suspendrà en
qualsevol moment anterior a l’adjudicació dels béns si
es fa el pagament del deute, interessos si s’escau,
recàrrecs i costes del procediment, i es procedirà, si s’escau, a retornar els xecs que s’hagin formalitzat per constituir el dipòsit.
i) Exhortació al deutor del dret que l’assisteix a presentar un tercer que millori les postures fetes en l’acte
de la subhasta, conforme a l’apartat 5 de l’article 120,
en el termini de tres dies hàbils comptats a partir de
la data de la seva realització.
j) Que la Tresoreria General de la Seguretat Social
pot exercir el dret de tempteig en els termes que estableix l’article 121.
Article 118. Presentació de postures en sobre tancat.
1. Entre la convocatòria i el dia hàbil immediatament
anterior a la realització de la subhasta, els licitadors han
de presentar les seves postures en sobre tancat i independent per a cada bé o lot de béns, i han d’indicar
a l’exterior el número del bé o lot esmentat, i incloure
a l’interior una còpia del document nacional d’identitat
o, si es tracta d’estrangers, del seu document d’identificació i de l’acreditació de la representació amb què,
si s’escau, s’actuï, així com l’import de la postura amb
la signatura de l’interessat.
2. Simultàniament a la presentació de l’oferta, el
licitador ha de constituir dipòsit mitjançant un xec certificat, visat o conformat pel lliurat, per un import, en
tot cas, del 25 per cent del tipus establert per a l’alienació
del bé de què es tracti. El xec ha de ser nominatiu a
favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
i ha de complir els requisits que estableix l’article 22.
En la certificació, conformitat o visat expedit pel lliurat,
s’hi ha de fer constar que es garanteix l’existència de
fons suficients en el compte del lliurador, i s’obliga el
lliurat a retenir l’import per al seu pagament fins a 10
dies, com a mínim, posteriors a la data en què es facin
públiques les ofertes presentades.
3. Tant les ofertes com la constitució dels dipòsits
s’han de fer, en tot cas, a la seu de la Direcció Provincial
de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la
qual es tramiti l’expedient.
Als efectes de possibles adjudicacions, en el justificant que acrediti haver presentat oferta s’hi ha de fer
constar l’hora i el minut en què aquesta s’hagi fet, així
com el número d’ordre que li hagi correspost.
Article 119. Constitució de la mesa de subhasta.
La mesa de subhasta està composta pel director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
o titular de l’òrgan o unitat en qui delegui, que actua
com a president; pel cap de la unitat de recaptació executiva que tingui al seu càrrec l’expedient executiu; per
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l’interventor delegat en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i per un funcionari
que a aquest efecte designi el director provincial, que
actua com a secretari.
Qualsevol membre de la mesa pot ser substituït pel
funcionari que designi el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social i, si s’escau, l’interventor delegat.
En el que no preveu aquest Reglament, la mesa de
subhasta ha de subjectar la seva actuació a les previsions
que conté el capítol II del títol II de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 120. Realització de subhasta i adjudicació de
béns.
1. Constituïda la mesa, l’acte de la subhasta comença amb la lectura pública de les relacions de béns o
lots d’aquests, així com de les altres condicions reguladores de la subhasta.
2. Si a l’acte de celebració de subhasta hi concorre
alguna persona interessada a participar en la licitació
que no hagi presentat en el termini escaient cap postura
en sobre tancat ni hagi constituït el dipòsit necessari,
pot ser admesa a participar-hi si constitueix a l’acte un
dipòsit del 30 per cent del tipus fixat per a la subhasta.
Amb aquesta finalitat, s’obre un termini pel temps
imprescindible perquè els que vulguin licitar constitueixin
el dipòsit necessari. No és admesa com a licitador cap
persona des que la mesa hagi fet pública l’existència
de postures presentades per escrit.
3. Feta pública per la presidència l’existència o no
d’ofertes presentades per escrit, amb indicació dels lots
o béns a què afectin, amb caràcter previ a l’obertura
dels sobres que les continguin ha de convocar els licitadors perquè formulin de viva veu postures superiors
al 75 per cent del tipus de taxació, amb la participació,
si s’escau, dels que van presentar la seva oferta en sobre
tancat, que s’han d’identificar en aquest moment, i el
secretari ha d’anunciar les successives postures que es
vagin fent amb subjecció als trams fixats. La licitació
es dóna per acabada quan, repetida fins per tercera vegada la més alta, no hi hagi qui la superi, i s’ha d’adjudicar
el bé al millor postor, si no hi ha ofertes en sobre tancat.
Les postures verbals que es vagin formulant han de
presentar una diferència entre elles de, com a mínim,
el dos per cent del tipus de subhasta.
4. Si s’han presentat ofertes en sobre tancat, i conclosa la formulació d’ofertes verbals, el secretari ha de
procedir a obrir els sobres presentats i ha d’exposar
davant la mesa i en veu alta les licitacions que s’hagin
efectuat sempre que superin la postura màxima assolida
verbalment per qualsevol licitador.
Feta pública la postura més alta, s’ha de declarar
adjudicat el bé o lot de béns al millor postor.
Si coincideixen com a millor postura diverses de les
ofertes, s’ha de donar preferència en l’adjudicació a la
presentada per escrit, i si en concorren dues d’aquesta
naturalesa, a la registrada en primer lloc.
5. En cas que no s’hagin realitzat postures verbals,
el secretari ha d’exposar davant la mesa i en veu alta
les postures que s’hagin fet per escrit, i ha d’observar
les regles següents per a l’adjudicació dels béns subhastats:
a) S’aprova la rematada a favor de la millor postura,
quan aquesta superi el 60 per cent del tipus de la subhasta o quan, tot i ser inferior, cobreixi almenys l’import
del deute, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes causades.
b) També es pot aprovar la rematada a favor d’una
millor postura inferior al 60 per cent i que no cobreixi
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l’import degut, sempre que superi almenys el 25 per
cent del tipus de subhasta, mitjançant una resolució motivada del director provincial de la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
c) Si coincideixen com a millor postura diverses de
les ofertes, s’ha de donar preferència en l’adjudicació
a la registrada en primer lloc.
d) Si la millor postura és inferior al 75 per cent del
tipus de subhasta i no cobreix l’import del deute, el deutor
pot presentar un tercer que la millori almenys fins a
l’esmentat límit i que acrediti l’ingrés íntegre de l’import
ofert en el termini de tres dies hàbils; en aquest cas,
s’aprova la rematada a favor del tercer.
6. Sense interrupció, en forma successiva i en les
mateixes condicions, s’han d’anar subhastant els lots o
béns per l’ordre establert i, si per a algun no hi ha postor,
s’ha de passar al que segueixi. L’acte es dóna per acabat
tan aviat com amb l’import dels béns adjudicats es
cobreix la totalitat dels deutes exigibles al deutor, inclòs
el principal, els recàrrecs, els interessos i les costes.
7. Els béns subhastats que no siguin adjudicats, o
aquells respecte dels quals no se satisfaci en el termini
establert el preu de rematada, poden ser objecte d’una
segona subhasta que s’ha de fer en les mateixes condicions de la primera, a criteri del director provincial de
la Tresoreria General de la Seguretat Social. Si no s’acorda aquesta segona subhasta, o si tot i fent-se també
resulta deserta, i els béns no s’adjudiquen a la Tresoreria
General de la Seguretat Social pels tràmits que preveu
la secció 2a d’aquest capítol, s’han de retornar al constret
o, si s’escau, a qui consti com a titular del bé o dret
objecte d’alienació, i s’ha de procedir a aixecar l’embargament.
8. Conclòs l’acte, el secretari de la mesa ha de procedir a tornar els dipòsits que s’hagin constituït, i ha
de conservar els presentats pels adjudicataris, als quals
ha de prevenir perquè ingressin la diferència fins al preu
de l’adjudicació en el termini dels cinc dies hàbils
següents.
9. L’adjudicatari pot cedir el seu dret a un tercer
que no incorri en prohibició de licitar, mitjançant compareixença de tots dos davant la direcció provincial en
el termini establert en l’apartat anterior, amb l’acreditació
d’haver efectuat el pagament del preu d’adjudicació.
10. Si l’adjudicatari no completa el pagament en
l’esmentat termini pels mitjans assenyalats en l’anunci
de la subhasta, perd l’import del dipòsit constituït, que
s’ha d’ingressar en ferm en el compte de recaptació de
la Tresoreria General de la Seguretat Social, i queda obligat a rescabalar-lo dels perjudicis més grans que derivin
de l’incompliment d’aquesta obligació.
11. Finalitzada la subhasta, s’ha d’estendre acta en
la qual s’ha de fer constar el desenvolupament, les incidències i els resultats de la subhasta, que ha de ser
subscrita per tots els membres de la mesa. En el cas
que preveu l’apartat 5.d), s’ha de designar adjudicatari
provisional, com a conseqüència del dret que assisteix
el deutor, el postor que va fer l’oferta més avantatjosa.
12. No perjudica l’adjudicatari el pagament del deute contret efectuat després de l’adjudicació dels béns
alienats.
Article 121. Dret de tempteig a favor de la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la
Seguretat Social pot exercir dret de tempteig en totes
les subhastes, abans de l’emissió del certificat d’adjudicació o de l’escriptura pública de venda i en el termini
màxim de 30 dies; en aquest cas, s’ha d’adjudicar el
bé subhastat i s’ha de notificar així al deutor i a l’adjudicatari, al qual s’ha de tornar el dipòsit que hagi constituït, i, si s’escau, la resta del preu satisfet.
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Article 122. Actuacions posteriors a l’adjudicació.
1. Una vegada pagat el preu de rematada en el termini establert, el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sense perjudici del que preveu
l’apartat 2, ha d’emetre certificat de l’adjudicació, en
el qual s’ha de fer constar l’aprovació de l’execució i
la identificació de l’adjudicatari, la descripció dels béns
alienats i les càrregues i els gravàmens a què estiguin
afectes, la identificació del deutor, l’import dels deutes
objecte d’execució i el valor d’adjudicació del bé. També
s’hi ha de fer constar, si s’escau, que queda extingida
l’anotació registral de l’embargament que hagi donat lloc
a l’alienació, i s’ha de lliurar amb el certificat el manament
de canceació de les càrregues posteriors a l’esmentada
anotació, conforme al que preveu la legislació reguladora
del registre públic en què s’hagi practicat.
2. Si el bé adjudicat és immoble, abans de l’emissió
del certificat la direcció provincial ha de comprovar si
s’han observat totes les formalitats legals en la substanciació de l’expedient de constrenyiment, i a l’efecte
ha de requerir un informe del servei jurídic, i ha de disposar, si s’escau, el que sigui necessari per solucionar
els defectes que s’observin. Aquest certificat ha d’incloure, a més dels punts requerits en l’apartat anterior, els
relatius a la ubicació de l’immoble i totes les circumstàncies que, si s’escau, siguin necessàries per a la seva
inscripció d’acord amb la legislació hipotecària. La certificació així emesa és títol suficient per a la inscripció
o immatriculació de l’adquisició a favor de l’adjudicatari
en el Registre de la propietat.
Si l’adjudicatari soicita l’atorgament d’escriptura de
venda de l’immoble adjudicat, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura, s’ha de remetre l’expedient
al servei jurídic perquè s’emeti l’informe preceptiu, que
ha de ser formulat en el termini de cinc dies a partir
de la data de recepció de l’expedient de referència. El
director provincial ha de disposar el que sigui necessari
perquè se solucionin els defectes que s’observin.
Una vegada tornat l’expedient pel servei jurídic, amb
un informe d’haver-se observat les formalitats legals en
el procediment de constrenyiment, han de ser atorgades
les escriptures de venda dels immobles que hagin estat
alienats, dins dels 15 dies següents, amb la citació prèvia
als deutors o els seus representants, si n’hi ha, o per
edicte si així escau.
Si no compareixen a la citació, el director provincial
ha d’atorgar d’ofici aquestes escriptures en nom dels
deutors i a favor dels adjudicataris, fent-hi constar que
queda extingida l’anotació preventiva feta en el Registre
de la propietat a nom de la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Així mateix s’ha d’expedir ordre de canceació de
les càrregues no preferents amb relació als crèdits executats, d’acord amb el que disposa l’article 175.2a del
Reglament hipotecari.
3. El document públic de venda s’ha de lliurar a
l’adjudicatari, i se n’ha de remetre una còpia a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària o a l’òrgan corresponent de l’Administració pública competent, als efectes
de la liquidació i el pagament dels tributs que gravin
la transmissió dels béns.
Els adjudicataris que tinguin la condició d’empresari
o professional estan facultats, en els termes que disposa
el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat
pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, per
expedir la factura en què es documenti l’operació i es
repercuteixi la quota de l’impost, presentar la declaració
liquidació corresponent, ingressar l’import de l’impost
i efectuar, si s’escau, la renúncia a les exempcions de
l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
de l’impost sobre el valor afegit.
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L’exercici per l’adjudicatari d’aquestes facultats ha de
ser manifestat per escrit davant l’òrgan de la Tresoreria
General de la Seguretat Social que estigui desenvolupant
el procediment d’alienació, de forma prèvia o simultània
al pagament de l’import de l’adjudicació.
Els requisits de les comunicacions, les obligacions
de l’adjudicatari, l’expedició de la factura, la possible
renúncia a l’exempció i el pagament, si s’escau, de la
quota resultant s’han d’ajustar als termes que estableix
la disposició addicional cinquena del Reglament de l’impost sobre el valor afegit.
4. Si el bé adjudicat ha estat objecte de dipòsit,
s’ha d’ordenar al dipositari el lliurament immediat dels
béns a l’adjudicatari.
5. Les despeses que origini la transmissió de la propietat del bé adjudicat, incloses les fiscals i registrals,
són sempre a càrrec de l’adjudicatari.
6. Tret que hi hagi embargament o ordre de retenció, el sobrant del preu obtingut en la subhasta, si n’hi
ha, s’ha de lliurar al constret o, si s’escau, a qui consti
com a titular del bé o dret objecte d’alienació.
Article 123. Execució material de subhastes públiques
per empreses i professionals especialitzats.
1. L’execució material de l’alienació per subhasta
de béns del deutor també la poden fer empreses o professionals especialitzats quan així ho acordi el director
provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
amb l’autorització prèvia del seu director general.
2. Tret del que preveu aquest article, els òrgans de
recaptació de la respectiva direcció provincial mantenen
les funcions de gestió recaptadora que els corresponen
segons aquest Reglament.
En la resta és aplicable, en els casos a què es refereix
aquest article, el que es disposa en general per a les
subhastes, amb les particularitats següents:
a) No cal constituir dipòsit previ per concórrer a la
licitació.
b) La licitació s’ha d’adaptar als procediments específics de cada empresa o professional especialitzat amb
el qual s’hagi concertat l’execució de la subhasta. Sigui
quin sigui el seu procediment per a la realització de la
subhasta, hi ha d’haver sempre un mínim d’adjudicació
prèviament fixat, per a cada bé o lot de béns, per la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
c) La mesa de la subhasta ha d’estar presidida en
l’acte de la licitació per un dels components previstos
per a la mesa en la subhasta ordinària, que ha de decidir
sobre les incidències que puguin sorgir en el seu desenvolupament.
d) Quan el deutor pagui el deute en l’acte de la
licitació, inclosos el recàrrec, els interessos, si s’escau,
i les costes, el representant de la mesa ha d’acordar
la terminació de la licitació de béns corresponent.
3. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, la Direcció General de la Tresoreria General de
la Seguretat Social pot subscriure directament concerts
amb persones físiques o jurídiques especialitzades per
a l’execució material de les subhastes, sempre que les
empreses i els professionals estiguin al corrent de les
seves obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i estiguin en les altres
circumstàncies establertes per poder contractar amb
l’Administració conforme als articles 15 i següents del
text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny.
Els concerts que se subscriguin han de determinar
les condicions de les contraprestacions econòmiques
que hagi de percebre l’empresa o el professional espe-
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cialitzat com a conseqüència de la realització de la prestació dels seus serveis, han de ser autoritzats pel Consell
de Ministres i tenen caràcter temporal.
4. El representant de la mesa de la subhasta, en
finalitzar la licitació, ha de practicar la liquidació que
correspongui referida al producte obtingut, que ha de
ser ingressat a la Tresoreria General de la Seguretat
Social en el termini màxim dels 20 dies següents al
de la celebració de la licitació.
SECCIÓ 2a ADJUDICACIÓ DE BÉNS A LA TRESORERIA GENERAL
DE LA SEGURETAT SOCIAL
Article 124. Normes generals.
1. Quan algun o alguns dels béns embargats no
s’hagin adjudicat en els procediments d’alienació que
preveuen els articles precedents, es pot acordar l’adjudicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social
dels que puguin ser d’interès al servei comú per al compliment dels seus fins, en els termes i les condicions
que fixen aquest article i els següents.
2. Als efectes de valoració, l’adjudicació s’ha de fer
pel mateix valor del dèbit perseguit però sense que excedeixi el 80 per cent del valor que va servir de tipus
per a l’alienació.
3. L’adjudicació extingeix els deutes fins a l’import
del valor de l’adjudicació, i s’han de lliurar al deutor els
justificants corresponents, i produeix l’alta dels béns
adjudicats en l’inventari de la Seguretat Social.
Article 125. Adjudicació de béns immobles.
1. El director general ha d’acordar l’adjudicació de
béns immobles a la Tresoreria General de la Seguretat
Social, a proposta del director provincial, amb l’informe
previ del servei jurídic, quan es justifiqui la seva conveniència per a ús administratiu o explotació patrimonial.
2. Acordada l’adjudicació d’immobles, s’ha de procedir a inscriure’ls en el Registre de la propietat en virtut
de certificació expedida per la Direcció Provincial de la
Tresoreria General, que ha de comprendre la resolució
del director general que acorda l’adjudicació, la descripció i la ubicació dels béns alienats i les càrregues i els
gravàmens a què estiguin afectes, la identificació del
deutor i l’import dels deutes objecte d’execució, el valor
d’adjudicació del bé i altres circumstàncies que siguin
necessàries per a la seva inscripció d’acord amb la legislació hipotecària.
La certificació té l’eficàcia suficient per produir la inscripció o immatriculació, si s’escau, a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Practicats els assentaments que escaiguin a nom de
la Tresoreria General de la Seguretat Social, el registrador
de la propietat ha de tornar a aquesta l’original de la
certificació amb anotació dels seus honoraris.
3. Així mateix, la Direcció Provincial de la Tresoreria
General ha d’expedir, si s’escau, manament de canceació
de les càrregues posteriors amb relació als crèdits executats, d’acord amb el que disposa la legislació hipotecària.
Article 126. Adjudicació de béns mobles.
Respecte dels béns mobles no alienats i l’adjudicació
dels quals es presumeixi que pugui interessar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, el director provincial pot acordar la seva adjudicació a l’esmentat servei
comú, amb la consulta prèvia, si s’escau, al possible
òrgan usuari en funció de la previsible utilitat que li pugui
reportar.
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CAPÍTOL IV

CAPÍTOL V

Costes del procediment

Crèdits incobrables

Article 127. Costes del procediment.
1. S’entenen per costes en el procediment de constrenyiment les despeses que es produeixin amb motiu
de la seva tramitació i per conseqüència de la seva tramitació. Les costes causades, encara que siguin anticipades per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
són en tot cas a càrrec del constret, a qui li han de
ser exigides.
2. Es consideren costes les despeses següents:
a) Les de recerca i esbrinament dels elements que
integren el patrimoni del deutor.
b) Els drets de perits i altres honoraris que s’hagin
de fer a persones que intervinguin en el procediment,
com els meritats en ocasió de valoracions i alienacions
dels béns embargats.
c) Les taxes i els drets aranzelaris que s’hagin d’abonar per l’expedició de còpies, certificacions, notes, testimonis i documents anàlegs que s’hagin de soicitar
per a la tramitació adequada del procediment, llevat que
s’aportin per registres i protocols que els facilitin de
manera gratuïta.
d) Els produïts pel dipòsit i l’administració, si s’escau,
dels béns embargats, incloent-hi el desmuntatge, l’embalatge, el condicionament, el transport, l’emmagatzematge, la custòdia, el manteniment i la conservació.
e) Les altres despeses imprescindibles per a l’execució, amb l’autorització prèvia de la Direcció Provincial
de la Tresoreria General de la Seguretat Social competent.
3. No es poden incloure com a costes del procediment de constrenyiment les despeses ordinàries dels
òrgans i unitats de l’Administració de la Seguretat Social.
Article 128. Documentació, liquidació i justificants de
pagament de les costes del procediment.
1. Els documents justificatius de les despeses originades per les costes causades en el procediment de
constrenyiment han de ser units a l’expedient de constrenyiment.
Cap partida de costes pot ser exigida al deutor si
en l’expedient no hi ha els rebuts o justificants que les
acreditin.
2. Quan el servei o la gestió que ocasionin les costes
es produeixin en virtut d’un contracte administratiu, cal
atenir-se als preus o tarifes que s’hi assenyalen, en els
plecs de clàusules administratives, generals o particulars
o, si s’escau, en el de les prescripcions tècniques, llevat
que el contractista hagi adquirit l’obligació de fixar respecte a cada deutor l’import de la contraprestació.
3. Les costes que afectin diversos deutors i que no
siguin susceptibles d’individualització s’han de distribuir
entre tots de forma proporcional als seus deutes respectius.
4. Comprovat el pagament de les costes, s’ha de
lliurar al deutor un justificant que expressi els conceptes
pels quals s’han satisfet.
Escau la devolució de costes satisfetes en els casos
d’anuació de la liquidació o del procediment de constrenyiment en què es causin.

Article 129. Qualificació.
1. Es qualifiquen administrativament d’incobrables
els crèdits que no s’hagin pogut fer efectius perquè s’ha
esgotat el procediment de constrenyiment seguit contra
els béns coneguts i embargables dels subjectes responsables.
S’entén que concorren les circumstàncies que preveu
el paràgraf anterior si no existeixen més béns del responsable del deute que aquells respecte dels quals ja
s’hagin esgotat les possibilitats d’alienació forçosa, sense
adjudicació a la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social o a un tercer.
No escau la qualificació d’un crèdit com a incobrable
mentre el subjecte responsable del pagament del deute
exerceixi una activitat que determini la inclusió i l’alta
de treballadors al camp d’aplicació de qualsevol dels
règims del sistema de la Seguretat Social.
2. Correspon al director provincial o a l’òrgan en
qui delegui la qualificació del crèdit com a incobrable
a proposta del recaptador executiu, que ha d’aportar
els informes i les actuacions acreditatius de les circumstàncies que la justifiquin, en els termes que amb caràcter
general determini el director general de la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
Article 130. Efectes.
1. La qualificació administrativa d’un crèdit com a
incobrable no afecta l’obligació de pagament del responsable del deute ni la subjecció del seu patrimoni a
l’esmentada responsabilitat, i es pot seguir de nou el
procediment de constrenyiment contra aquell o exercir
la Tresoreria General de la Seguretat Social totes les
accions que per al seu cobrament li corresponguin d’acord amb les lleis, contra qui escaigui i hagi de respondre
del deute per qualsevol causa, mentre no s’extingeixi
l’acció administrativa per al seu cobrament.
2. Aquesta qualificació motiva la baixa en comptes
del crèdit, i s’ha de procedir a datar els títols executius
corresponents, sense perjudici que correspongui als
òrgans de recaptació efectuar les comprovacions oportunes de la persistència de la situació d’insolvència i
de les possibles adquisicions de béns o de noves titularitats jurídiques pels responsables del deute.
3. Si com a conseqüència de les comprovacions a
què es refereix l’apartat anterior s’acredita la titularitat
de béns executables per al cobrament del deute, la unitat
de recaptació executiva ha de prosseguir, sense necessitat de realitzar cap tràmit previ, el procediment de constrenyiment, i s’ha de rehabilitar el crèdit incobrable mitjançant el corresponent contret en comptes.
Article 131. Extinció definitiva del crèdit incobrable.
S’extingeix definitivament l’acció administrativa de
cobrament dels crèdits qualificats d’incobrables que no
hagin estat objecte de rehabilitació en el termini de
prescripció.
CAPÍTOL VI
Terceries
Article 132. Competència i classes.
Correspon a la Tresoreria General de la Seguretat
Social la resolució de les terceries que se suscitin en
el procediment de constrenyiment i la seva interposició
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davant aquesta és requisit previ perquè es puguin exercir
davant els jutges i tribunals de l’ordre civil.
La terceria només es pot fundar en el domini dels
béns embargats al deutor o en el dret del tercer a ser
reintegrat del seu crèdit amb preferència al perseguit
en l’expedient de constrenyiment.
Article 133. Presentació i admissió de les reclamacions
en terceria.
1. La reclamació prèvia en terceria s’ha de formular
per escrit davant la unitat de recaptació executiva, adjuntant-hi inexcusablement els documents originals en què
el tercer fonamenta el seu dret, així com una còpia d’aquests, si vol que aquells li siguin tornats amb la confrontació prèvia. Si no uneix aquests documents a l’escrit
de reclamació, la unitat de recaptació executiva s’ha de
requerir el tercer perquè en un termini de 10 dies procedeixi a aportar-los, amb l’advertència que, en cas contrari, se’l té per desistit de la reclamació.
2. No s’admeten a tràmit les reclamacions prèvies
en terceria si es dóna alguna de les circumstàncies
següents:
a) Que la terceria hagi estat interposada després
d’atorgat el document públic de venda, de realitzat el
lliurament dels béns mobles en qualsevol de les seves
modalitats o de l’acord d’adjudicació dels béns a la Tresoreria General de la Seguretat Social, o tractant-se de
la de millor dret, després que la unitat de recaptació
executiva hagi rebut el preu de la venda.
b) Quan es tracti de segona o ulterior terceria que
es fonamenti en títols o drets que posseís el tercer en
el moment d’interposar la primera.
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oportuna, el director provincial de la Tresoreria General
de la Seguretat Social en el termini màxim de tres mesos,
a comptar del dia en què es va promoure. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa,
es pot entendre desestimada a l’efecte de formular la
demanda corresponent davant els òrgans jurisdiccionals
de l’ordre civil.
2. Si es dicta resolució estimatòria de la terceria
de domini, s’ha d’aixecar l’embargament sobre el bé de
què es tracti, sense perjudici de la prossecució del procediment de constrenyiment sobre altres béns del constret. Si es considera la terceria de millor dret, s’ha de
fer lliurament al tercer de l’import si s’escau obtingut
de l’alienació, fins a la quantitat suficient per cobrir el
crèdit preferent.
3. Transcorreguts 20 dies a comptar de la notificació de la resolució dictada o, si s’escau, des del dia
en què presumptament s’entengui desestimada la terceria d’acord amb l’apartat 1, han de prosseguir els tràmits del procediment de constrenyiment que van quedar
en suspens, llevat que el tercer justifiqui documentalment la interposició de demanda judicial davant els
òrgans jurisdiccionals de l’ordre civil en relació amb la
terceria presentada davant la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
Disposició addicional primera. Règims especials exclosos de l’aplicació del Reglament.
El que disposa aquest Reglament no és aplicable als
règims especials de la Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat, Forces Armades i funcionaris al servei
de l’Administració de justícia, que es continuen regint
per les seves normes específiques.

Article 134. Tramitació de la terceria.
1. El recaptador executiu ha de qualificar provisionalment, sense perjudici de la resolució que en definitiva
es dicti, la terceria presentada conforme al que preveu
l’article precedent. Si és de millor dret, s’ha de prosseguir
el procediment fins a la realització dels béns. Si és de
domini, la presentació produeix els efectes següents:
a) S’han d’adoptar respecte del bé de què es tracti
les mesures d’assegurament que millor corresponguin
a la seva naturalesa i a les circumstàncies concurrents.
b) Si els béns objecte de la terceria no es poden
conservar sense patir deteriorament o menyscapte, el
recaptador executiu ha d’elevar proposta d’alienació a
la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
c) Preses les mesures d’assegurament procedents,
la unitat de recaptació executiva ha de suspendre el
procediment de constrenyiment quant als béns controvertits, mentre la terceria es resolgui, sense perjudici
que el procediment esmentat se segueixi respecte a la
resta dels béns i drets del deutor.
2. Ultimats aquests tràmits, la reclamació en terceria i els documents que han d’acompanyar-la s’han
d’unir a l’expedient de constrenyiment i s’han de remetre
a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la
Seguretat Social per a la seva resolució. Si és de millor
dret, s’ha de donar trasllat de la reclamació prèvia al
constret, per tal que hi pugui adduir aegacions i aportar
documents o altres elements de judici, especialment els
relatius a la quantificació i subsistència del crèdit del
tercer.
Article 135. Resolució de la reclamació en terceria.
1. La reclamació en terceria l’ha de resoldre, amb
la pràctica prèvia de la prova que es pugui considerar

Disposició addicional segona. Coaboració de l’Institut
Social de la Marina.
L’Institut Social de la Marina coabora amb la Tresoreria General de la Seguretat Social en el desenvolupament de la funció recaptadora en l’àmbit del règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar,
amb especial referència al control de les cotitzacions
als efectes de despatx de vaixells per l’autoritat marítima
competent, segons el que s’ha establert a l’efecte.
Disposició addicional tercera. Aplicació del procediment administratiu de constrenyiment per a la recaptació executiva de reintegraments o exigència de responsabilitats a favor dels ens gestors dels conceptes
d’ingrés conjunt amb les quotes de la Seguretat
Social.
El procediment de constrenyiment que regula aquest
Reglament és aplicable per a la recaptació executiva
dels reintegraments o l’exigència de responsabilitats a
favor dels ens gestors dels conceptes que es recaptin
conjuntament amb les quotes de la Seguretat Social,
com a conseqüència de l’anuació, la reducció o la imputació de responsabilitats a l’empresari respecte dels drets
reconeguts als perceptors dels beneficis concedits per
aquells, en tot el que no prevegin expressament les seves
normes específiques.
Disposició addicional quarta. Aplicació de mitjans tècnics: validesa i eficàcia dels documents produïts a
través d’aquests.
1. Tots els actes definitius o de tràmit dels procediments recaptadors que regula aquest Reglament
poden ser realitzats mitjançant l’aplicació de tècniques
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i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, amb subjecció al que disposa la normativa vigent.
2. Els documents en els quals es formalitzin o mitjançant els quals es notifiquin als interessats els esmentats actes, emesos, inclosa la seva signatura, per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics, aprovats per la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, gaudeixen de
plena validesa i eficàcia, sempre que hi quedi garantida
la seva autenticitat mitjançant la impressió de les dades
que determini la Tresoreria General de la Seguretat
Social, amb subjecció al que disposa la normativa vigent.
Disposició addicional cinquena. Incorporació al sistema
de remissió electrònica de dades.
1. Els professionals coegiats i altres persones que
en l’exercici de la seva activitat formalitzin i presentin
documents de cotització en representació dels subjectes
responsables del compliment de l’obligació de cotitzar
s’han d’incorporar al sistema de remissió electrònica de
dades que regula l’Ordre de 3 d’abril de 1995, en els
terminis i altres condicions que estableix la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
2. La incorporació al Sistema RED per a la remissió
electrònica de dades que estableix l’apartat anterior és
determinant per a la percepció de la contraprestació que
estableix la disposició addicional quarta del Reglament
sobre coaboració de les mútues d’accidents de treball
i malalties professionals, aprovat pel Reial decret
1993/1995, de 7 de desembre.
No obstant això, el Ministeri de Treball i Afers Socials
pot establir la percepció d’un percentatge mínim de l’esmentada contraprestació en el supòsit de no-incorporació al Sistema RED pels professionals i altres persones
a què es refereix l’apartat anterior.
Disposició addicional sisena. Normes per al pagament
de determinats deutes entre la Seguretat Social i el
sector públic.
Les transferències a l’Estat pendents de pagament,
que figuren com a obligacions reconegudes en els comptes i balanços de l’Institut Nacional de la Salut i de l’Institut Nacional de Serveis Socials el 31 de desembre de
1995, derivades dels serveis transferits a la Comunitat
Autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra,
han de ser amortitzades en el termini màxim de 10 anys
a partir de l’1 de gener de 1996.
La recuperació dels deutes del sector públic existents
el 31 de desembre de 1995 amb la Seguretat Social
i els pagaments efectuats a aquesta com a conseqüència
del que estableix la disposició addicional trentena de
la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a 1995, els ha de destinar la
Tresoreria General de la Seguretat Social a l’amortització
a què es refereix el paràgraf anterior.
Disposició addicional setena. Certificacions de descobert desaparegudes.
En els casos de destrucció, sostracció o extraviament
de certificacions de descobert emeses per les direccions
provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social
abans del novembre de 1994, s’han de tenir en compte
les previsions següents:
a) L’expedient que a l’efecte s’ha d’instruir a la direcció provincial ha de ser previ a qualsevol altra actuació,
ha de tenir caràcter d’urgent i l’ha de tramitar el funcionari que el director provincial designi.
b) S’ha de notificar als deutors la iniciació de l’expedient, advertint-los que no facin efectius els imports
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a cap persona que intenti el seu cobrament. Si algun
dels deutors compareix en l’expedient fent manifestacions d’interès, se li ha de prendre declaració.
c) Tan aviat hi hagi indicis de responsabilitat contra
qualsevol funcionari o persona estranya a l’Administració
de la Seguretat Social, s’han de prosseguir les actuacions
que escaiguin per declarar i sancionar aquesta responsabilitat, amb l’autorització prèvia de la Direcció General
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
d) Comprovada la inexistència de responsabilitat, el
director provincial ha de decretar la nuitat de les certificacions de descobert afectades i autoritzar l’expedició
de duplicats d’aquests títols, i s’ha de donar trasllat de
les actuacions als deutors afectats.
Disposició transitòria primera. Àmbit d’aplicació temporal.
1. Els recàrrecs i interessos de demora que preveu
aquest Reglament s’apliquen a les quotes i altres conceptes de recaptació conjunta que es meritin a partir
de l’1 de juny de 2004. També són aplicables a les
quotes resultants de les regularitzacions dels coectius
d’artistes i professionals taurins, així com als recursos
diferents de quotes, quan les reclamacions corresponents s’emetin a partir de l’1 de juny de 2004.
Els actes i procediments de gestió recaptadora que
se segueixin respecte de les quotes, conceptes de recaptació conjunta i recursos diferents de quotes a què es
refereix el paràgraf anterior es regeixen, en tot cas, pel
que disposa aquest Reglament.
2. Els actes i procediments de gestió recaptadora
de quotes, conceptes de recaptació conjunta i altres
recursos de la Seguretat Social, iniciats abans de l’1
de juny de 2004, es regeixen pel que disposa la normativa anterior fins a l’emissió de la provisió de constrenyiment.
Les actuacions executives posteriors a l’emissió de
la provisió de constrenyiment s’han de seguir d’acord
amb les disposicions que estableix aquest Reglament.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat 1, el
procediment recaptador que s’ha de seguir en cas d’ajornaments incomplerts a partir de l’1 de juny de 2004
es regeix pel que preveu aquest Reglament que igualment s’aplica a les soicituds pendents de resolució a
la seva entrada en vigor.
4. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, els actes i tràmits realitzats pels òrgans de recaptació en els procediments promoguts davant seu d’acord
amb la normativa anterior són vàlids en els nous procediments administratius que s’iniciïn o continuïn.
5. L’exacció de les costes processals que preveu
l’article 81, que ja hagi estat iniciada abans de la seva
entrada en vigor, es continua tramitant per les normes
processals comunes.
Disposició transitòria segona. Estructura orgànica.
Mentre no s’estableixi l’estructura de les unitats administratives en les respectives direccions provincials de
la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la forma
que preveu l’article 7 del Reial decret 1314/1984, de 20
de juny, pel qual es regulen l’estructura i les competències de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
segons la redacció que en fa la disposició addicional
segona del Reial decret 469/2003, de 25 d’abril, pel
qual es modifiquen parcialment l’estructura orgànica i
les funcions de l’Institut Nacional de la Seguretat Social
i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, continuen subsistents l’estructura orgànica i els llocs de treball de les unitats de recaptació executiva actuals, en
els termes que preveu la disposició transitòria única del
Reial decret esmentat 469/2003, de 25 d’abril.
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Disposició transitòria tercera. Manteniment de les
declaracions d’insolvència en els expedients de fallida
i de suspensió de pagaments.
És circumstància suficient per a la consideració del
deutor principal com a insolvent, a l’efecte d’exigir el
pagament del deute al responsable subsidiari, la declaració de fallida o la qualificació de la insolvència com
a definitiva en expedient de suspensió de pagaments,
declarades de conformitat amb la legislació anterior a
l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, de 9 de juliol,
concursal.
Disposició final primera. Aplicació supletòria del Reglament general de recaptació de l’Estat.
En el que no prevegin aquest Reglament i les disposicions de desplegament que es dictin a l’efecte, s’ha
d’aplicar a la recaptació dels recursos del sistema de
la Seguretat Social, supletòriament, el Reglament general
de recaptació de l’Estat, si bé les referències que s’hi
efectuen al Ministeri d’Hisenda, Direcció General de
Recaptació, delegacions d’Economia i Hisenda i altres
òrgans de recaptació s’entenen fetes, respectivament,
al Ministeri de Treball i Afers Socials, a la Direcció General
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, a les
direccions provincials i als altres òrgans de recaptació
de la Seguretat Social, que tinguin atribuïdes funcions
anàlogues en matèria recaptadora.
Disposició final segona. Facultat de desplegament.
Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per
dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquest Reglament.

CAP DE L’ESTAT
12010 REIAL DECRET LLEI 3/2004, de 25 de juny,

per a la racionalització de la regulació del salari
mínim interprofessional i per a l’increment de
la seva quantia. («BOE» 154, de 26-6-2004.)
I

L’article 35 de la Constitució espanyola, a més d’afirmar que tots els espanyols tenen el deure de treballar
i el dret al treball, reconeix als treballadors el dret a
una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família.
D’acord amb aquesta previsió, l’article 27 del text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, assenyala que correspon al Govern determinar anualment
el salari mínim interprofessional (SMI) i estableix els factors que s’han de tenir en compte per fer-ho.
La disposició esmentada constitueix la normativa
bàsica en matèria d’SMI, en desplegament de la qual
es dicta anualment el reial decret corresponent pel qual
es fixa la seva quantia per a cada exercici.
II
L’SMI a Espanya tradicionalment ha estat revestit d’unes característiques especials, fet que el diferencia dels
salaris mínims vigents als països del nostre entorn i el
fan difícilment comparable amb aquells. Aquestes pecu-
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liaritats són fonamentalment el doble efecte que s’ha
atribuït a l’SMI.
Així, l’SMI té, en primer lloc, un efecte directe o estrictament laboral, atribuït per l’article 27 del text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors de servir de límit
inferior o garantia salarial mínima dels treballadors, cap
dels quals pot percebre pel seu treball en qualsevol activitat un salari per sota de la quantia de l’SMI, i actua
com a garantia mínima de retribució suficient.
En aquest aspecte, la incidència de l’SMI és limitada,
atès que s’aplica a un nombre reduït de treballadors,
els que no estiguin coberts per la negociació coectiva;
ara bé, per a aquests treballadors, l’SMI constitueix la
seva retribució efectiva i l’única garantia de dret que
reconeix la nostra Constitució a una retribució suficient.
Dins d’aquest efecte directe o laboral s’hi inclouen,
lògicament, els casos en què l’SMI s’utilitza com a referent per determinar el salari o la retribució dels treballadors com és el cas, entre d’altres, dels treballadors
de la llar, dels penats que fan activitats laborals en tallers
penitenciaris i dels treballadors amb contractes per a
la formació, o aquells altres en què serveix per concretar
aspectes que estan íntimament vinculats al salari dels
treballadors, com ara la determinació de les garanties,
privilegis i preferències del salari, els límits de responsabilitat del Fons de Garantia Salarial, la garantia financera que han de constituir les empreses de treball temporal, les bases mínimes de cotització a la Seguretat
Social, el concepte de coocació adequada del sistema
de protecció per desocupació o la quantia de la subvenció dels costos salarials corresponents als llocs de
treball ocupats pels treballadors amb discapacitat en els
centres especials d’ocupació i als referits als alumnes
treballadors en els programes d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.
Ara bé, a més de l’efecte directe o laboral indicat,
l’SMI té múltiples efectes indirectes que se li han anat
atribuint en molt diverses normes legals o convencionals,
i són precisament aquests efectes els que han impedit
que l’SMI hagi tingut una evolució més d’acord amb
l’exigència de suficiència que recull l’article 35 de la
Constitució. En contrast amb la limitada incidència de
l’SMI en la seva funció de garantia salarial mínima, els
efectes indirectes de l’SMI són molt amplis.
Així, en primer lloc, l’SMI s’està utilitzant com a indicador de nivell de renda que permet l’accés a determinats
beneficis o l’aplicació de determinades mesures. Per
exemple, en la normativa educativa, per a la percepció
de beques i el pagament de taxes; en l’àmbit processal,
per a l’accés als beneficis de la justícia gratuïta o la
determinació dels avançaments reintegrables; en la normativa de l’habitatge, per a l’accés als habitatges de
protecció oficial i la revisió de lloguers, o en la normativa
fiscal, per a la determinació dels mínims exempts fiscals,
ingressos de fills amb dret a deducció, taxes, impost
de transmissions o determinats tributs locals, entre
altres.
Dins d’aquesta funció com a indicador del nivell de
renda, l’SMI s’utilitza en l’àmbit sociolaboral com a referència per a la determinació dels requisits d’accés al
subsidi per desocupació, al subsidi agrari, a la renda
agrària i a la renda activa d’inserció, entre altres mecanismes de protecció.
A més, en segon lloc, l’SMI s’utilitza com a paràmetre
de referència per a la quantificació de determinades prestacions socials com ara el subsidi per desocupació, el
subsidi agrari, la renda agrària o la renda activa d’inserció,
així com la fixació dels límits mínims i màxims de la
prestació per desocupació de nivell contributiu.
En tots aquests casos la repercussió sobre la despesa
pública és plena, atès que aquestes prestacions augmenten sistemàticament en la mateixa quantia que el
salari mínim interprofessional.

