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I.    Disposicions generals

MINISTERI 
DE TREBALL I AFERS SOCIALS

 15366 REIAL DECRET 1041/2005, de 5 de setembre, 
pel qual es modifiquen els reglaments gene-
rals sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballa-
dors en la Seguretat Social; sobre cotització i 
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social; 
de recaptació de la Seguretat Social, i sobre 
col·laboració de les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de la Seguretat 
Social, així com el Reial decret sobre el patri-
moni de la Seguretat Social. («BOE» 222, 
de 16-9-2005.)

Diferents aspectes de la gestió de la Seguretat Social 
la competència dels quals està atribuïda a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, com són la inscripció i 
l’afiliació i la cobertura dels riscos professionals i incapa-
citat temporal derivada de contingències comunes, ja 
sigui formalitzada per la mateixa Tresoreria com en rela-
ció amb la subscrita amb les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de la Seguretat Social, la 
cotització i liquidació, així com la recaptació dels seus 
recursos i, finalment, el patrimoni de la Seguretat Social, 
són objecte de regulació per diverses disposicions regla-
mentàries, de caràcter general, aprovades mitjançant un 
reial decret.

Es tracta dels reials decrets 1221/1992, de 9 d’octubre, 
sobre el patrimoni de la Seguretat Social; 2064/1995, de 
22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general 
sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social; 84/1996, de 26 de gener, aprovatori del Reglament 
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, bai-
xes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat 
Social, i 1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

L’experiència i la progressiva millora tècnica en la 
gestió de les matèries indicades, d’una banda, i la inci-
dència en algunes d’aquestes matèries de diferents nove-
tats i reformes normatives, així com de la jurisprudència 
social i contenciosa administrativa formada sobre això, 
d’altra banda, fan necessari introduir modificacions con-
cretes en els reials decrets a què s’ha fet referència, a fi 
d’actualitzar i dotar d’una eficàcia més gran la gestió que 
aquests regulen.

En relació amb la col·laboració en la gestió de la pres-
tació econòmica per incapacitat temporal per part de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social, cal reformar determinats articles del 
Reglament pel qual es regula aquesta col·laboració, apro-

vat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, per tal 
d’adequar-ne la redacció a la competència de les direc-
cions provincials de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social per a la determinació de la contingència causant de 
la referida situació d’incapacitat temporal, confirmada 
mitjançant reiterada jurisprudència de la Sala Social del 
Tribunal Suprem.

Raons d’operativitat i economia normativa fan acon-
sellable abordar les reformes reglamentàries abans expo-
sades mitjançant una única disposició del mateix rang.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i 
Afers Socials, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Admi-
nistracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 2 de setembre de 2005,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament general sobre 
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i varia-
cions de dades de treballadors en la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

El Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballa-
dors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
84/1996, de 26 de gener, es modifica en els termes 
següents:

U. S’afegeix un nou paràgraf 6è a l’apartat 1 i es 
modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 10, que queden 
redactats de la manera següent:

«6è Respecte del personal interí al servei de 
l’Administració de justícia, té la consideració d’em-
presari el departament ministerial, organisme o 
dependència del qual aquell percebi els seus havers, 
sigui de l’Estat o de la comunitat autònoma que hagi 
rebut els traspassos de mitjans personals per al fun-
cionament de l’Administració esmentada.»

«3. En el règim especial de treballadors de la 
llar, es considera empresari el titular de la llar fami-
liar o cap de família, ja ho sigui efectivament o com 
a simple titular del domicili o lloc de residència on es 
prestin els serveis domèstics. Quan aquesta presta-
ció de serveis es faci per a un grup de persones que, 
sense constituir una família ni una persona jurídica, 
convisquin amb aquest caràcter familiar al mateix 
habitatge, la condició de titular de la llar familiar o 
cap de família l’ha d’assumir la persona que tingui la 
titularitat de l’habitatge que visqui o la que assu-
meixi la representació del grup, que pot recaure de 
forma successiva en cadascun dels seus compo-
nents.

4. En el règim especial dels treballadors del 
mar, es considera empresari el navilier, l’armador o 
el propietari d’embarcacions o instal·lacions mariti-
mopesqueres, les agrupacions portuàries d’interès 
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econòmic i les empreses prestadores del servei por-
tuari bàsic de càrrega, estiba, desestiba, descàrrega 
i transbord de mercaderies, les corporacions de 
pràctics de ports o entitats que les substitueixin, així 
com qualsevol altra persona física o jurídica, pública 
o privada, que doni feina a treballadors inclosos en 
el camp d’aplicació d’aquest règim especial, com les 
cooperatives del mar, les confraries de pescadors i 
les seves federacions i els treballadors autònoms 
respecte dels treballadors al seu càrrec.

També tenen la consideració d’empresaris als 
efectes de la inclusió en aquest règim especial les 
consignatàries de vaixells, agències d’embarcament 
marítim o totes les altres persones físiques o jurídi-
ques amb domicili a Espanya que contractin i remu-
nerin treballadors residents a Espanya per prestar 
serveis en vaixells de pavelló estranger, incloses les 
empreses espanyoles participants en societats pes-
queres mixtes constituïdes en altres països; tot això 
sense perjudici del que pugui resultar dels convenis 
o acords internacionals subscrits per Espanya.»

Dos. El paràgraf 3r de l’apartat 2 de l’article 11 queda 
redactat en els termes següents:

«3r En tot cas, en la mateixa sol·licitud d’ins-
cripció o en declaracions annexes, l’empresari, quan 
concerti separadament la protecció per contingèn-
cies professionals o la cobertura de la prestació eco-
nòmica per incapacitat temporal derivada de contin-
gències comunes, hi ha de fer constar l’entitat 
gestora i/o l’entitat o entitats col·laboradores per les 
quals opta per a la cobertura de tals contingències, 
així com l’activitat econòmica de l’empresa.

Així mateix, l’empresari ha de fer constar, en la 
mateixa sol·licitud d’inscripció o en declaracions 
annexes, totes les dades que siguin necessàries per 
a la formalització del document de cobertura per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social quan l’op-
ció per a la protecció per contingències professio-
nals o per a la cobertura de la prestació econòmica 
per incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes la faci una entitat gestora. En cas que per a 
la protecció o cobertura indicades s’hagi optat per 
una o diverses mútues, aquestes dades s’han de 
comunicar directament a aquestes.»

Tres. Se suprimeix el paràgraf segon del paràgraf 2n 
de l’apartat 3 de l’article 14, i el paràgraf 3r queda redactat 
en els termes següents:

«3r Si l’opció o opcions de l’empresari han 
estat a favor d’una o diverses mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social 
ha de remetre a la mútua o mútues interessades, 
mitjançant els procediments informàtics que deter-
mini l’esmentat servei comú, informació sobre la 
inscripció de l’empresari.

Una vegada emplenats per la mútua, aquesta ha 
de remetre a l’empresari un exemplar del document 
d’associació i, si s’escau, del document de cobertura 
annex, en els termes que estableix l’apartat 3.2 ante-
rior, dins dels 15 dies següents al de la seva recepció 
i amb indicació del corresponent codi de compte de 
cotització.»

Quatre. El paràgraf 4t de l’apartat 1 de l’article 17 
queda redactat en els termes següents:

«4t En els supòsits en què els empresaris con-
tractistes i subcontractistes tinguin el deure d’infor-
mar la Tresoreria General de la Seguretat Social 
d’acord amb el que estableixen l’article 42 de l’Esta-

tut dels treballadors i les normes que el desple-
guen.»

Cinc. S’afegeix un nou tercer paràgraf a l’apartat 1 
de l’article 21 amb la redacció que s’indica a continuació, 
i l’actual paràgraf tercer passa a constituir el quart:

«Igualment, el número de la Seguretat Social a 
què es refereixen els paràgrafs anteriors s’assigna a 
les persones físiques o jurídiques i a les entitats 
sense personalitat, com a subjectes responsables de 
l’ingrés de quotes i conceptes de recaptació con-
junta amb aquestes o d’altres recursos de la Segure-
tat Social.»

Sis. L’apartat 3 de l’article 30 queda redactat en els 
termes següents:

«3. En les sol·licituds o procediments especials 
per a la baixa dels treballadors, a més de les dades 
d’identificació del treballador, inclòs el número de la 
Seguretat Social, hi ha de figurar la data de la baixa, 
la seva causa i les dades relatives a les peculiaritats 
en matèria de cotització i acció protectora i, quan es 
tracti de treballador per compte d’altri, hi han de 
constar les dades d’identificació de l’empresari, 
inclòs el codi de compte de cotització on figuri ads-
crit el treballador la baixa del qual se sol·licita i, si 
s’escau, la data de finalització de les vacances
anuals meritades i no gaudides i que siguin retribuï-
des en finalitzar la relació laboral.»

Set. S’afegeix un nou paràgraf tercer a l’ordinal 2n 
de l’apartat 1 de l’article 35, amb la redacció següent:

«No obstant això, quan l’actuació de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social consisteixi en un reque-
riment de pagament de quotes o actes de liquidació 
definitiva en via administrativa, sempre que s’hagi 
efectuat l’ingrés del seu import, els efectes de l’alta 
s’han de retrotreure, per causar prestacions futures, 
a la data d’inici del període de liquidació que figura 
en el requeriment o l’acta.»

Vuit. L’article 39 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 39. Relatives a la pràctica de les inscrip-
cions, afiliacions, altes, baixes i variacions pre-
sentades per mitjans tècnics o en una Adminis-
tració de la Seguretat Social diferent de la del 
domicili.
1. Quan les sol·licituds d’inscripció d’empresa-

ris i les d’afiliació, alta i baixa de treballadors i de 
variacions de dades dels uns i dels altres es presen-
tin per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, 
s’han de considerar presentades i resoltes en l’Ad-
ministració de la Direcció Provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social en què el sol·licitant 
hagi estat autoritzat per a la seva formulació per tals 
mitjans tècnics.

2. No obstant el que disposen els articles 4, 
12.1.1r, 27.1.1r, 32.2 i 33.1 d’aquest Reglament gene-
ral, quan les sol·licituds d’inscripció d’empresaris i 
les d’afiliació, alta i baixa de treballadors i de varia-
cions de dades dels uns i dels altres es presentin, 
mitjançant models normalitzats, en una Administra-
ció de la Seguretat Social diferent d’aquella en la 
qual el subjecte obligat a formular-les tingui el seu 
domicili, l’Administració que les hagi rebut pot prac-
ticar la inscripció, afiliació, alta, baixa o variació de 
dades de què es tracti.

Únicament les sol·licituds formulades en models 
normalitzats sobre les quals l’Administració de la 
Seguretat Social davant la qual s’hagin presentat no 
pugui dictar en el mateix acte de presentació la reso-
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lució expressa que sigui procedent perquè hagin de 
ser tinguts en compte fets, al·legacions o proves 
diferents dels adduïts pels interessats en aquelles 
sol·licituds, s’han de remetre a l’Administració de la 
Direcció Provincial de la Tresoreria on el subjecte 
obligat a formular-les tingui el domicili.»

Nou. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de 
l’article 41, amb la redacció que s’indica a continuació, i 
l’actual paràgraf segon passa a constituir el tercer:

«En el supòsit de realització simultània de dues o 
més activitats que donin lloc a la inclusió en el règim 
especial de treballadors per compte propi o autò-
noms, l’alta en aquest règim, així com la cotització a 
aquest, són úniques i es practiquen per l’activitat 
que elegeixi el mateix interessat. No obstant això, si 
aquest ha optat per acollir-se a la cobertura de les 
contingències d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals, cal atenir-se al que disposa l’apartat 3.1r 
de l’article 47 d’aquest Reglament general.»

Deu. L’article 42 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 42. De l’afiliació i alta dels estrangers.
1. Als efectes de l’afiliació i l’alta per a la seva 

inclusió en el sistema i en el corresponent règim de 
Seguretat Social en els termes que preveu la llei, 
s’equiparen als espanyols els estrangers que resi-
deixin o s’estiguin legalment a Espanya i hagin 
obtingut una autorització administrativa prèvia per 
treballar, en els casos en què sigui legalment o 
reglamentàriament exigible.

Per a aquesta inclusió, les sol·licituds d’afiliació i 
alta dels treballadors estrangers, tant per compte 
propi com per compte d’altri, s’han d’acompanyar 
de la documentació acreditativa de la seva naciona-
litat i, a excepció d’aquells als quals sigui aplicable 
la normativa comunitària, de la corresponent auto-
rització per treballar o del document que acrediti 
l’excepció de l’obligació d’obtenir-la, a més de les 
dades i els documents requerits per a les dels treba-
lladors espanyols.

2. Amb independència del que disposa l’apar-
tat anterior, els treballadors per compte d’altri 
estrangers de països que hagin ratificat el Conveni 
número 19 de l’Organització Internacional del Tre-
ball, de 5 de juny de 1925, que prestin els seus ser-
veis sense trobar-se legalment a Espanya i sense 
autorització per treballar-hi o document que acrediti 
l’excepció a l’obligació d’obtenir-la, es consideren 
inclosos en el sistema espanyol de Seguretat Social 
i en alta en el règim que correspongui als únics efec-
tes de la protecció davant les contingències d’acci-
dents de treball i malalties professionals. Això s’en-
tén sense perjudici de l’aplicació, als mateixos 
efectes de protecció, del principi de reciprocitat 
expressament o tàcitament reconeguda.

Els estrangers que, tot i necessitar autorització 
administrativa prèvia per treballar, duguin a terme 
una activitat a Espanya i els manqui aquesta autorit-
zació, no estan inclosos en el sistema de la Segure-
tat Social, sense perjudici que puguin considerar-
s’hi inclosos als efectes de l’obtenció de 
determinades prestacions d’acord amb el que esta-
bleix la Llei.»

Onze. S’afegeix un segon paràgraf a l’ordinal 1r de 
l’apartat 3 de l’article 47, amb la redacció que s’indica a 
continuació, i l’actual paràgraf segon passa a constituir el 
tercer:

«En el supòsit que els treballadors que hagin 
optat per la cobertura de les contingències professio-

nals realitzin diverses activitats que donin lloc a 
una única inclusió en aquest règim especial, les 
esmentades inclusió i cobertura s’han de practicar 
per l’activitat a la qual sigui aplicable l’epígraf de 
cotització més alt entre els recollits a l’annex 2 del 
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. A aquest efecte, els treballadors han 
de formular una declaració de les seves diferents 
activitats davant la Tresoreria General de la Segure-
tat Social en el moment d’exercir l’opció per la pro-
tecció per contingències professionals o, quan es 
produeixi la pluriactivitat després d’aquesta opció, 
en els termes i amb els efectes que assenyalen els 
articles 28 i 37 d’aquest Reglament, i se n’ha de 
donar compte a l’entitat col·laboradora amb la qual 
es formalitzi o s’hagi formalitzat la cobertura de les 
contingències esmentades.»

Dotze. L’article 50 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 50. En el règim especial per a la mineria 
del carbó.
Els empresaris, en els documents per sol·licitar 

l’alta dels seus treballadors en el règim especial per 
a la mineria del carbó, han de fer constar la catego-
ria professional i el coeficient reductor de l’edat de 
jubilació aplicable a ells.

Així mateix, en el termini que estableix l’apartat 
3.2n de l’article 32 d’aquest Reglament general, han 
de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social les variacions de tals dades, amb indepen-
dència de la causa que les motivi, així com els dies 
en què els treballadors hagin faltat a la feina per 
causes que no siguin les que tinguin per motiu la 
baixa mèdica per malaltia comuna o professional i 
accident, sigui o no de treball, i les autoritzades per 
les normes laborals corresponents amb dret a retri-
bució.»

Tretze. L’apartat 2 de l’article 63 queda redactat en els 
termes següents:

«2. Els actes de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social en les matèries que regula aquest 
Reglament poden ser impugnats en la forma, termi-
nis i altres condicions que estableixen la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.»

Article segon. Modificació del Reglament general sobre 
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de 
desembre.

El Reglament general sobre cotització i liquidació d’al-
tres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
2064/1995, de 22 de desembre, es modifica en els termes 
següents:

U. L’apartat 2 de l’article 19 queda redactat en els 
termes següents:

«2. Quan en les liquidacions de quotes per con-
tingències professionals presentades per les empre-
ses que tinguin subscrit document d’associació amb 
una mútua d’accidents de treball i malalties profes-
sionals de la Seguretat Social, així com en les liqui-
dacions de quotes per contingències comunes i per 
conceptes de recaptació conjunta amb aquestes 
s’hagin aplicat la compensació de prestacions abo-
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nades en règim de pagament delegat o les deduc-
cions a què es refereix l’article 17, encara que siguin 
de concessió automàtica per imperi de la llei, la Tre-
soreria General de la Seguretat Social ha de fer la 
comprovació de les operacions aritmètiques que 
figuren en les dades o documents de cotització i 
cada entitat gestora o servei comú de la Seguretat 
Social o entitat col·laboradora d’aquesta ha de com-
provar la procedència i l’exactitud de les compensa-
cions i deduccions aplicades en les dades o docu-
ments de cotització quan aquestes siguin amb càrrec 
al seu respectiu pressupost.

A aquests efectes, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social ha de remetre a l’entitat gestora o 
col·laboradora interessada en la gestió de les dife-
rents contingències i conceptes de recaptació con-
junta tals dades o documents perquè aquella com-
provi i controli l’exactitud de les deduccions i 
compensacions. L’esmentada entitat ha de donar 
compte, si s’escau, a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social de les resolucions fermes dictades 
sobre això per a la reclamació administrativa de 
l’import que sigui procedent.»

Dos. Els paràgrafs b), c) i d) de l’apartat 1.B) de l’arti-
cle 23 queden redactats en els termes següents:

«b) No tenen la consideració de percepcions 
econòmiques en espècie els béns, drets o serveis 
que especifica l’apartat 2 de l’article 46 del text refós 
de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, 
de 5 de març, així com els articles 41, 42, 43 i 44 del 
seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1775/2004, 
de 30 de juliol, en els termes i condicions que esta-
bleixen els articles esmentats.

c) Les percepcions en espècie, als efectes de 
cotització, es valoren en la forma que estableixen 
per a cada una d’aquestes l’article 47 de l’esmentat 
text refós i els articles 45 i 46 del Reglament aprovat 
pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.

d) Les quantitats en diners o els productes en 
espècie lliurats per l’empresari als seus treballadors 
com a donacions promocionals i, en general, amb la 
finalitat exclusiva que un tercer subscrigui contrac-
tes amb aquell, no s’han d’incloure en la base de 
cotització, sempre que aquestes quantitats o el valor 
dels productes no excedeixin la quantia equivalent a 
dues vegades l’import de l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM) mensual vigent en cada 
exercici, sense incloure-hi la part corresponent de 
les pagues extraordinàries.»

Tres. Els paràgrafs segons dels paràgrafs a), b) i c) de 
l’apartat 2.A) de l’article 23 queden redactats en els ter-
mes següents:

«Aquestes despeses de manutenció i estada no 
es computen en la base de cotització quan estiguin 
exceptuades de gravamen d’acord amb els apartats 
3, 4, 5 i 6 de l’article 8.A) del Reglament de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.»

«Les despeses de locomoció, tant si l’empresari 
les satisfà directament com si rescabala d’aquestes 
el treballador, estan excloses de la base de cotització 
en els supòsits i amb l’abast que estableixen els 
apartats A). 2, 4, 5 i 6 i B) de l’article 8 del Reglament 
de l’impost  sobre la renda de les persones físiques, 
aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.»

«En tot cas, aquests plusos, que als efectes de 
cotització únicament necessiten justificació quan 
estiguin estipulats individualment en contracte de 
treball, estan exclosos de la base de cotització sem-

pre que la seva quantia no excedeixi en el seu con-
junt el 20 per cent de l’IPREM mensual vigent en el 
moment de la meritació, sense incloure-hi la part 
corresponent a pagues extraordinàries, i l’excés 
resultant es computa, en un altre cas, en l’esmen-
tada base.»

Quatre. El paràgraf segon de l’apartat 2.C) de l’article 
23 queda redactat en els termes següents:

«Aquestes quantitats i indemnitzacions queden 
excloses de la base de cotització quan, computades 
en el seu conjunt, no excedeixin el 20 per cent de 
l’IPREM mensual vigent en el moment de la merita-
ció, sense incloure-hi el prorrateig de les pagues 
extraordinàries. En el supòsit de percebre’s amb 
periodicitat superior a la mensual, aquelles han de 
ser prorratejades en els termes indicats en l’apartat 
1.A) d’aquest article i queden excloses de la base de 
cotització quan no excedeixin el 20 per 100 de l’es-
mentat IPREM mensual, sense incloure-hi la part 
corresponent de les pagues extraordinàries.»

Cinc. El paràgraf b) de l’apartat 2.D) de l’article 23 
queda redactat en els termes següents:

«b) Els productes en espècie concedits volun-
tàriament per les empreses són valorats d’acord 
amb el que disposa l’apartat 1.B).c) d’aquest article i 
queden exclosos de la base de cotització sempre 
que la seva valoració conjunta no excedeixi el 20 per 
cent de la quantia de l’IPREM mensual vigent en el 
moment de la seva meritació, sense incloure-hi la 
part corresponent a pagues extraordinàries. L’excés 
sobre la quantia indicada s’ha de computar en la 
base de cotització.»

Sis. El paràgraf b) de l’apartat 2.F) de l’article 23 
queda redactat en els termes següents:

«b) En les assignacions assistencials a què es 
refereix aquest apartat es consideren incloses les 
següents:

1r El lliurament als treballadors en actiu, de 
forma gratuïta o per un preu inferior al normal de 
mercat, d’accions o participacions de la mateixa 
empresa o d’altres empreses del grup de societats, 
en la part que no excedeixi, per al conjunt de les 
lliurades a cada treballador, els 12.000 euros anuals 
i les altres condicions que estableix l’article 41 del 
Reglament de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques, aprovat pel Reial decret 1775/2004, de 
30 de juliol.

2n Les quantitats destinades a satisfer despe-
ses d’estudis del treballador o assimilat disposades 
per institucions, empresaris o ocupadors i finançats 
directament per ells per a l’actualització, capacitació 
o reciclatge del seu personal, quan estiguin exigits 
pel desenvolupament de les seves activitats o les 
característiques dels llocs de treball, fins i tot quan la 
seva prestació efectiva l’efectuin altres persones o 
entitats especialitzades.

Quan aquestes despeses no estiguin exigides 
per l’exercici de les activitats o característiques i 
siguin causades per norma, conveni col·lectiu o con-
tracte de treball, sempre que se’n justifiqui la realit-
zació i quantia s’han de considerar retribucions en 
espècie en els termes que estableix l’apartat 1.B) 
d’aquest article.

En els dos supòsits, les despeses de manutenció 
i estada així com de locomoció es regeixen pel que 
preveuen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 2.A) 
d’aquest article.

3r Els lliuraments de productes a preus rebai-
xats que es facin en cantines o menjadors d’em-
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presa o economats de caràcter social, tenint l’es-
mentada consideració les fórmules directes o 
indirectes de prestació del servei, admeses per la 
legislació laboral, en les quals concorrin els requisits 
que estableix l’article 43 del Reglament de l’impost 
sobre la renda  de les persones físiques, aprovat pel 
Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol.

No obstant això, si per conveni col·lectiu és pos-
sible la substitució del servei de menjador per lliura-
ment dinerari, aquest únicament ha de formar part 
de la base de cotització en l’excés resultant de l’apli-
cació de les regles que contenen els apartats 1 i 2.1r 
de l’esmentat article.

4t La utilització dels béns destinats als serveis 
socials i culturals del personal ocupat, tenint aquesta 
consideració, entre d’altres, els espais i locals, degu-
dament homologats per l’Administració pública 
competent, destinats pels empresaris o ocupadors a 
prestar el servei de primer cicle d’educació infantil 
als fills dels seus treballadors, així com la contracta-
ció de l’esmentat servei amb tercers degudament 
autoritzats.

5è Les primes o quotes satisfetes per l’empre-
sari en virtut de contracte d’assegurança d’accident 
laboral, malaltia professional o de responsabilitat 
civil del treballador, així com les primes o quotes 
satisfetes per aquell a entitats asseguradores per a 
la cobertura de malaltia comuna del treballador i, 
per a aquest últim cas, en els termes i amb els límits 
que estableixen els articles 46.2.f) del text refós de la 
Llei de l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i 44 del Reglament de l’esmentat impost.

6è La prestació del servei d’educació preesco-
lar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxi-
llerat i formació professional per centres educatius 
autoritzats, als fills dels seus treballadors, amb 
caràcter gratuït o per un preu inferior al normal de 
mercat.

7è Altres assignacions que expressament s’es-
tableixin per llei o en execució d’aquesta.

Les assignacions a què es refereixen els apartats 
anteriors, que compleixin els requisits i fins a les 
quanties que s’hi indiquen, no tenen la consideració 
de percepcions en espècie als efectes del que dis-
posa l’apartat 2.D) d’aquest article. L’excés sobre les 
esmentades quanties és objecte d’inclusió en la 
base de cotització.»

Set. El títol de la secció 2a del capítol III queda redac-
tat en els termes següents:

«SECCIÓ 2a APORTACIONS ALS SERVEIS COMUNS 
DE LA SEGURETAT SOCIAL»

Vuit. L’article 75 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 75. Subjectes obligats a fer aquestes apor-
tacions.
1. Estan obligades a fer les aportacions esta-

blertes per al sosteniment dels serveis comuns de la 
Seguretat Social les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social que, 
d’acord amb el que disposa l’article 68 del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, col-
laborin en la gestió de les contingències professio-
nals, a fi de contribuir al finançament del cost de 
l’assumpció per les entitats gestores i serveis 
comuns de la Seguretat Social de les funcions que 
tenien atribuïdes els extingits serveis comuns i socials 
d’aquesta.

2. Així mateix, estan obligades a efectuar les 
esmentades aportacions les empreses autoritzades 

per col·laborar voluntàriament en la gestió de l’as-
sistència sanitària i de la incapacitat temporal deri-
vades de les contingències d’accident de treball i 
malaltia professional, a fi de contribuir al finança-
ment del cost del desenvolupament de les funcions 
dels serveis comuns de la Seguretat Social i com a 
contribució, així mateix, a les altres despeses gene-
rals del sistema i a la satisfacció de les exigències de 
la solidaritat nacional, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 5 de l’article 77 de l’esmentat text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social.»

Nou. L’article 78 queda redactat en els termes 
següents:

«Article 78. Criteris per a la liquidació de capitals 
cost de pensions i altres prestacions.
1. La determinació del valor actual del capital 

cost de les pensions, així com de l’import dels inte-
ressos de capitalització, del recàrrec per falta d’asse-
gurament i, si s’escau, del recàrrec per ingrés fora 
de termini i de l’interès de demora que siguin proce-
dents i que hagin d’ingressar les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social o les empreses declarades responsables de 
prestacions al seu càrrec, l’ha d’efectuar la Tresore-
ria General de la Seguretat Social.

2. Per a la determinació dels capitals cost de 
pensions i altres prestacions econòmiques de caràc-
ter periòdic, derivades tant de contingències comu-
nes com professionals, de les quals siguin declara-
des responsables les empreses i les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social per resolució administrativa o judi-
cial, pels conceptes que integren l’esmentada res-
ponsabilitat d’acord amb l’article 69 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, s’han 
d’aplicar en el càlcul actuarial els criteris tècnics 
següents:

a) Les taules de mortalitat i supervivència utilit-
zades han de ser representatives del risc al qual està 
sotmès el col·lectiu al qual s’han d’aplicar i han d’es-
tar ajustades mitjançant tècniques estadístiques, 
actuarials o totes dues. Aquestes taules, que s’han 
d’actualitzar o reelaborar abans del transcurs de 20 
anys comptats des de la data a què estan referides 
les dades de població utilitzades en la seva elabora-
ció, les ha d’aprovar el Ministeri de Treball i Afers 
Socials, el qual pot afegir els criteris tècnics addicio-
nals que consideri necessaris per a una valoració 
financeroactuarial més precisa, així com actualitzar 
periòdicament aquests criteris.

b) El tipus d’interès tècnic o d’actualització apli-
cable s’ha de seleccionar amb criteris de prudència i 
d’acord amb previsions d’evolució de l’economia a 
llarg termini, de manera que permeti obtenir uns 
valors estimats amb desviacions mínimes sobre els 
valors reals observats. El Ministeri de Treball i Afers 
Socials ha de fixar la taxa nominal d’interès tècnic 
aplicable.

c) La taxa de revaloració de prestacions apli-
cada ha de tenir la coherència necessària amb el 
tipus d’interès tècnic a què es refereix el paràgraf 
anterior, de manera que la taxa real resultant s’ajusti 
convenientment a les condicions de l’entorn econò-
mic. Aquesta taxa de revaloració l’ha de fixar anual-
ment el Ministeri de Treball i Afers Socials.

3. Les taules i taxes d’interès i, si s’escau, de 
revaloració, a què es refereix l’apartat anterior, 
també són aplicables per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social en les liquidacions de capitals cost 
de pensions i altres prestacions econòmiques de 
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caràcter periòdic diferents de les del sistema de 
Seguretat Social, en els supòsits en què així s’hagi 
establert o no s’atribueixi expressament la seva 
determinació a un altre organisme d’aquella.

4. L’import de les quantitats a tant alçat o pres-
tació de quantia fixa o periòdica no vitalícies, de les 
quals hagin estat declarades responsables les 
mútues d’accidents de treball i malalties professio-
nals de la Seguretat Social o les empreses, l’ha de 
determinar la resolució o l’acord en què es recone-
gui el dret a aquelles. Quan aquestes prestacions no 
s’hagin de pagar directament als beneficiaris, sinó 
mitjançant la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, aquesta únicament ha de fer les operacions 
aritmètiques de liquidació necessàries per a la 
recaptació de l’import total d’aquelles, d’acord amb 
el que disposen els articles 69 i següents del Regla-
ment general de recaptació de la Seguretat Social, 
sense perjudici de les funcions de comprovació i 
control que, sobre les prestacions degudes a acci-
dents de treball i malalties professionals, li estan 
atribuïdes.»

Article tercer. Modificació del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1415/2004, d’11 de juny.

El Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, es 
modifica en els termes següents:

U. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 71 
queda redactat en els termes següents:

«Els reintegraments o devolucions a què es refe-
reix el paràgraf anterior s’imputen amb càrrec al 
pressupost de la respectiva entitat gestora de la 
Seguretat Social, llevat de la part del capital cost de 
renda no consumida que ha de ser objecte de devo-
lució amb càrrec al pressupost de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, quan l’hagi perce-
but.»

Dos. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 75 
queda redactat en els termes següents:

«L’import dels esmentats reintegraments o devo-
lucions s’imputen amb càrrec al pressupost de l’es-
mentada entitat gestora de la Seguretat Social, lle-
vat de la part del capital cost de renda no consumida 
que ha de ser objecte de devolució amb càrrec al 
pressupost de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, quan ho hagi percebut.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 92 queda redactat en els 
termes següents:

«3. No s’embarguen els béns de la realització 
dels quals es presumeixi, segons el parer del recap-
tador executiu, que el seu producte ha de resultar 
insuficient per a la cobertura del cost de l’esmentada 
realització, fet que s’ha de fer constar en l’expedient 
per mitjà de diligència. No obstant això, si una 
vegada practicat l’embargament queda acreditada 
aquesta circumstància, el recaptador executiu, amb 
l’autorització prèvia del director provincial de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social, pot realitzar 
l’aixecament de l’embargament practicat, del qual 
ha de deixar constància en l’expedient mitjançant 
l’oportuna diligència.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 96 queda redactat en 
els termes següents:

«2. Si es tracta de dipòsits de diners constituïts 
en comptes denominats a terminis, l’embargament 

s’ha de fer d’acord amb les regles que estableix 
l’apartat anterior, però l’ingrés de les quantitats 
retingudes s’ha de fer en la data que s’hi indica o 
l’endemà de la fi del termini establert, segons quin 
sigui posterior. No obstant això, si el dipositador 
obligat al pagament estigués facultat per disposar 
anticipadament dels diners dipositats, en notificar la 
diligència d’embargament se l’ha d’advertir de la 
possibilitat que té de fer ús d’aquesta facultat davant 
l’entitat dipositària, segons les condicions que s’ha-
gin establert i, si fes ús d’aquesta facultat, l’ingrés en 
el compte de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social s’ha de produir l’endemà de la cancel·lació; 
en aquest cas, s’ha de minorar el saldo en la quanti-
tat que sigui procedent per la disposició antici-
pada.»

Cinc. L’apartat 2 de l’article 120 queda redactat en els 
termes següents:

«2. Si a l’acte de celebració de subhasta hi ha 
alguna persona interessada a participar en la licita-
ció que no hagi presentat en termini cap postura en 
sobre tancat ni constituït el dipòsit necessari, pot ser 
admesa a participar-hi si constitueix a l’acte un dipò-
sit 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 consti-
tueixin el dipòsit necessari, amb l’advertiment, en 
aquest cas, s’entén oferta una postura igual al 75 per 
cent del tipus de subhasta. No és admesa com a lici-
tador cap persona des que la mesa hagi fet pública 
l’existència de postures presentades per escrit.»

Sis. El primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 120 
queda redactat en els termes següents:

«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 con-
vocar els licitadors perquè formulin de viva veu 
postures iguals o superiors al 75 per cent del tipus 
d’alienació, 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 s’ha 
de donar per acabada quan, repetida fins a per ter-
cera vegada la més alta, no hi hagi qui la superi, i 
s’adjudica el bé al millor postor, si no hi ha ofertes 
en sobre tancat.»

Set. El paràgraf a) de l’apartat 5 de l’article 120 queda 
redactat en els termes següents:

«a) S’aprova la rematada a favor de la millor pos-
tura, quan aquesta superi el 60 per cent del tipus de la 
subhasta o quan, sent inferior, cobreixi almenys l’import 
del deute, incloent-hi recàrrecs, interessos i costes causa-
des. En aquest últim cas i tractant-se de béns immobles, 
no és procedent la seva adjudicació quan la millor postura 
sigui inferior al 25 per cent del tipus de subhasta.»

Vuit. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 7 de l’ar-
ticle 120, amb la redacció següent:

«El director provincial, excepcionalment i atenent la 
valoració de les circumstàncies concurrents quant a l’im-
port del deute, valor dels béns i possibilitats de cobra-
ment, pot acordar en el supòsit previst en aquest apartat 
l’adjudicació directa dels béns no adjudicats en els termes 
que estableix el Reglament general de recaptació, així 
com el manteniment de les anotacions preventives d’em-
bargament mentre no es produeixi l’extinció definitiva del 
crèdit perseguit.»
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Article quart. Modificació del Reial decret 1221/1992, 
de 9 d’octubre, sobre el patrimoni de la Seguretat 
Social.

El Reial decret 1221/1992, de 9 d’octubre, sobre el 
patrimoni de la Seguretat Social, es modifica en els ter-
mes següents:

U. Es modifica el paràgraf segon i s’afegeixen tres 
nous paràgrafs, tercer, quart i cinquè, a l’apartat 4 de l’ar-
ticle 12, amb la redacció següent:

«Quan l’ús o el gaudi d’un immoble sigui com-
partit per dues o més entitats gestores de la Segure-
tat Social, l’administració i participació d’aquestes 
en les despeses que assenyala el paràgraf anterior 
s’ha de determinar mitjançant un acord o protocol 
d’actuació subscrit entre aquestes.

Quan l’immoble sigui utilitzat parcialment per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, la seva 
administració ha de correspondre a l’esmentat ser-
vei comú, el qual, mitjançant un acord amb les altres 
entitats usuàries, pot determinar la participació en 
les despeses assenyalades.

En el supòsit que l’immoble utilitzat estigui 
arrendat a un tercer, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social ha d’exercir-ne l’administració, 
com a titular dels drets derivats dels contractes d’ar-
rendament. Si l’ús de l’immoble estigués compartit, 
la participació en les despeses es pot portar a terme 
mitjançant l’acord entre les entitats usuàries.

En defecte dels acords o protocols d’actuació a 
què es refereixen els paràgrafs anteriors, l’adminis-
tració de l’immoble l’ha d’exercir l’entitat que utilitzi 
una superfície més gran de l’immoble i la participa-
ció en les despeses s’ha de prorratejar entre les 
entitats usuàries en proporció a la superfície que 
ocupi cadascuna d’aquestes a l’immoble.»

Dos. Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 15 queden redac-
tats en els termes següents:

«1. L’alienació de béns immobles del patrimoni 
de la Seguretat Social requereix l’autorització prèvia 
del Ministeri de Treball i Afers Socials quan el seu 
valor econòmic, segons taxació pericial, no exce-
deixi els 20 milions d’euros i la del Consell de Minis-
tres en els altres casos.

2. En l’expedient d’alienació s’ha d’incloure la 
taxació pericial de l’immoble que a aquest efecte 
s’hagi efectuat. En tots els casos el preu de venda de 
l’immoble ha de ser igual o superior a l’esmentada 
taxació.

3. L’alienació de béns immobles s’ha de fer mit-
jançant subhasta pública. No obstant això, amb 
l’autorització prèvia del Consell de Ministres o del 
Ministeri de Treball i Afers Socials segons el valor de 
l’immoble que assenyala l’apartat 1, l’alienació es 
pot portar a terme mitjançant adjudicació directa en 
els supòsits següents:

a) Quan l’adquirent sigui una altra administra-
ció pública o, en general, qualsevol persona de dret 
públic o privat del sector públic. A aquests efectes, 
s’entén per persona jurídica de dret privat perta-
nyent al sector públic la societat mercantil en el 
capital de la qual sigui majoritària la participació, 
directa o indirecta, d’una o diverses administracions 
públiques o persones jurídiques de dret públic.

b) Quan l’adquirent sigui una entitat de caràc-
ter assistencial sense ànim de lucre, declarada d’uti-
litat pública, o bé es tracti d’una església, confessió 
o comunitat religiosa legalment reconeguda.

c) Quan sigui declarada deserta una subhasta 
pública o aquesta resulta fallida com a conseqüèn-

cia de l’incompliment de les seves obligacions per 
part de l’adjudicatari, sempre que no hagi transcor-
regut més d’un any des de la seva celebració. En cas 
d’incompliment per part de l’adjudicatari, es pot fer 
l’alienació a favor del licitador que hagi presentat la 
següent oferta més avantatjosa o procedir a la seva 
alienació directa, les condicions de la qual no poden 
ser inferiors de les anunciades prèviament o d’aque-
lles en què s’hagi produït l’adjudicació.

d) Quan es tracti de finques rústiques que no 
arribin a constituir una superfície econòmicament 
explotable o no siguin susceptibles de prestar una 
utilitat d’acord amb la seva naturalesa i la venda 
s’efectuï a un propietari adjacent.

e) Quan la titularitat del bé o dret correspongui 
a dos o més propietaris i la venda s’efectuï a favor 
d’un o més copropietaris.

Quan diversos interessats es trobin en un mateix 
supòsit d’adjudicació directa, s’ha de resoldre ate-
nent l’interès general concurrent en el cas concret.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 16 queda redactat en els 
termes següents:

«2. Els béns immobles del patrimoni de la 
Seguretat Social que no siguin necessaris per al 
compliment dels seus fins i respecte dels quals 
s’acrediti la no conveniència de la seva alienació o 
explotació poden ser cedits en ús per a fins d’utilitat 
pública o d’interès de la Seguretat Social pel minis-
tre de Treball i Afers Socials, a proposta del director 
general de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i amb la comunicació a la Direcció General del 
Patrimoni de l’Estat.

Si els béns immobles cedits no són destinats a 
l’ús previst dins el termini assenyalat a l’acord de 
cessió, deixen de ser-ho posteriorment o el cessio-
nari no compleixi les condicions que fixa l’acord 
esmentat, el ministre de Treball i Afers Socials, amb 
l’informe previ de l’entitat gestora o col·laboradora i 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, ha de 
declarar resolta la cessió i acordar la seva reversió a 
aquesta, i el cessionari ha d’abonar el valor dels 
deterioraments experimentats en els béns, amb la 
taxació pericial prèvia.

L’acceptació per part de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social de l’ús o l’usdefruit de béns 
immobles a favor d’alguna entitat gestora o servei 
comú de la Seguretat Social requereix autorització 
prèvia del ministre de Treball i Afers Socials, a pro-
posta de l’entitat gestora o servei comú afavorit per 
l’ús o el gaudi.»

Quatre. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 de 
l’article 17, amb la redacció següent:

«Quan l’immoble arrendat estigui ocupat per enti-
tats diferents de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social i prevegin deixar-lo lliure amb anterioritat 
al terme pactat, ho han de comunicar a l’esmentat 
servei comú amb una antelació mínima de tres 
mesos a la data prevista per al desallotjament.»

Cinc. L’apartat 3 de l’article 17 queda redactat en els 
termes següents:

«3. Els arrendaments a què es refereixen els 
dos apartats anteriors s’han de concertar mitjançant 
concurs públic, llevat dels casos en què segons el 
parer del Ministeri de Treball i Afers Socials o del de 
Sanitat i Consum, si es tracta d’arrendaments que 
afectin l’Institut Nacional de Gestió Sanitària, quedi 
acreditada en l’expedient la necessitat o convenièn-
cia de concertar-los de manera directa a causa de les 
peculiaritats de la necessitat que s’ha de satisfer, les 
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condicions del mercat immobiliari, la urgència de la 
contractació deguda a esdeveniments imprevisibles 
o l’especial idoneïtat del bé per al compliment dels 
fins de les entitats gestores i serveis comuns de la 
Seguretat Social.

Quan la contractació de l’arrendament es faci 
mitjançant adjudicació directa, és preceptiu l’in-
forme previ de la Intervenció General de la Segure-
tat Social.»

Article cinquè. Modificació del Reglament sobre col-
laboració de les mútues d’accidents de treball i malal-
ties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.

El Reglament sobre col·laboració de les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desem-
bre, es modifica en els termes següents:

U. El paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 61 
queda redactat en els termes següents:

«Correspon a la mútua de què es tracti l’expedi-
ció dels informes mèdics de baixa, confirmació de 
baixa i alta, així com la declaració del dret al subsidi, 
la seva denegació, suspensió, anul·lació i declaració 
d’extinció, en els processos d’incapacitat temporal 
derivats de les contingències d’accidents de treball i 
malalties professionals corresponents als treballa-
dors dependents de les empreses associades com-
presos en l’àmbit de la gestió de la mútua, en els 
termes que estableix la normativa reguladora del 
règim de la Seguretat Social aplicable. Així mateix, li 
correspon acordar les successives baixes, confirma-
ció de baixa i alta, expedides en els processos origi-
nats per les mateixes patologies que van causar 
processos derivats de les indicades contingències 
corresponents als esmentats treballadors, en els 
termes i amb l’abast abans esmentats, així com la 
declaració del dret al subsidi, la seva denegació, 
suspensió, anul·lació i declaració d’extinció.»

Dos. El paràgraf tercer de l’apartat 1 de l’article 80 
queda redactat en els termes següents:

«La declaració del dret a la prestació econòmica 
i el seu manteniment s’ha d’efectuar amb la compro-
vació prèvia de tots els fets i condicions que esta-
bleix l’article 128 del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social i del compliment dels requisits 
que preveu l’article 130 de la mateixa Llei, així com 
dels específics establerts per a aquesta prestació en 
els diferents règims especials que regulen l’accés al 
dret dels treballadors pel seu compte, sense perju-
dici del control sanitari de les altes i les baixes mèdi-
ques per part dels serveis públics de salut en els 
termes i amb l’abast que estableix el Reial decret 
575/1997, de 18 d’abril.»

Tres. El paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 87 
queda redactat en els termes següents:

«Correspon a la mútua de què es tracti l’expedi-
ció dels informes mèdics de baixa, confirmació de 
baixa i alta, així com la declaració del dret al subsidi, 
la seva denegació, suspensió, anul·lació i declaració 
d’extinció, en els processos d’incapacitat temporal 
derivats de les referides contingències professionals 
relatius als treballadors pel seu compte adherits, en 
els termes establerts en la normativa reguladora del 
règim de la Seguretat Social aplicable. Així mateix, li 
correspon acordar les successives baixes, confirma-
ció de baixa i alta, expedides en els processos origi-
nats per les mateixes patologies que van causar 
processos derivats de les indicades contingències 

corresponents als esmentats treballadors, en els 
termes i amb l’abast abans esmentats, així com la 
declaració del dret al subsidi, la seva denegació, 
suspensió, anul·lació i declaració d’extinció.»

Disposició addicional única. Aportacions per al sosteni-
ment dels serveis comuns de la Seguretat Social.
Les referències efectuades a les aportacions per al 

sosteniment dels serveis comuns i socials de la Seguretat 
Social, per part de mútues i empreses col·laboradores en 
la seva gestió, en els articles 7.c), 71.2, 76.2 i 87.3 del Regla-
ment sobre col·laboració de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre; en 
els articles 76 i 77 del Reglament general sobre cotització 
i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre; en els arti-
cles 1, 67 i 68, així com en el títol de la secció 1a del capí-
tol III del títol II del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 
de juny, i en altres normes del mateix rang o inferior, s’en-
tenen fetes a les aportacions per al sosteniment dels  ser-
veis comuns de la Seguretat Social.

Disposició transitòria primera. Subsistència de taules i 
taxes per a la determinació de capitals cost de pen-
sions i altres prestacions de caràcter periòdic de la 
Seguretat Social.

Les taules de mortalitat i les taxes d’interès vigents 
per efectuar els càlculs actuarials necessaris per a la 
determinació de capitals cost, aprovades pel Decret 
3581/1962, de 27 de desembre, i altres normes comple-
mentàries, a excepció del percentatge en concepte de 
despeses de tramitació i gestió en la capitalització, conti-
nuen sent aplicables fins a la data en què entri en vigor 
l’ordre ministerial per la qual es fixin els nous criteris tèc-
nics aplicables per al càlcul del seu import, en desplega-
ment del que hi preveu l’article 78 del Reglament general 
sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social, en la redacció que en fa aquest Reial decret.

Disposició transitòria segona. Vigència de les societats 
estatals d’estiba i desestiba.

La referència que a l’article 10.4 del Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i varia-
cions de dades de treballadors en la Seguretat Social, en 
la redacció que en fa l’article primer.u d’aquest Reial 
decret, es fa a les agrupacions portuàries d’interès econò-
mic s’ha d’entendre també efectuada a les societats esta-
tals d’estiba i desestiba fins que no culmini el procés de 
transformació d’aquestes societats en les esmentades 
agrupacions, d’acord amb el que preveu l’article 1 del 
Reial decret llei 3/2005, de 18 de febrer, pel qual s’ha 
ampliat el termini per a l’esmentada transformació esta-
blert en la disposició addicional sisena de la Llei 48/2003, 
de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de 
serveis dels ports d’interès general.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial 
decret.

Disposició final primera. Desplegament. 

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dic-
tar totes les disposicions de caràcter general que siguin 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que 
preveu aquest Reial decret.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia primer del 
mes següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», llevat del que disposa l’apartat cinc de l’article 
primer, que entra en vigor al cap d’un any d’aquesta 
publicació.

Madrid, 5 de setembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 15367 ORDRE TAS/2859/2005, de 14 de setembre, 
per la qual es dicten normes per a l’aplicació 
del que disposa l’article 5 del Reial decret llei 
11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria d’incendis fores-
tals. («BOE» 222, de 16-9-2005.)

El Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis fores-
tals, estableix a l’article 5, entre altres mesures, exempcions 
i moratòries en el pagament de les quotes a la Seguretat 
Social en els termes que assenyala el mateix article.

Per la seva banda, el Reial decret 949/2005, de 29 de 
juliol, pel qual s’aproven mesures en relació amb les 
adoptades en el Reial decret llei esmentat, especifica a 
l’article 1 l’àmbit d’aplicació de les mesures que s’hi esta-
bleixen, i a l’article 10 estén les mesures laborals i de 
Seguretat Social que estableix el Reial decret llei als sub-
sectors econòmics vinculats amb les explotacions direc-
tament afectades pels incendis.

Al seu torn, la disposició final segona del dit Reial 
decret llei i la disposició final primera de l’esmentat Reial 
decret 949/2005 faculten els diferents titulars dels depar-
taments ministerials, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, per dictar les disposicions necessàries i establir els 
terminis per a l’execució del que estableixen el Reial 
decret llei i el Reial decret esmentats.

Per tant, i a fi d’assegurar l’aplicació efectiva d’aque-
lles exempcions i moratòries en les quotes que preveuen 
l’article 5 de l’esmentat Reial decret llei i l’article 10 del 
Reial decret esmentat, com també per unificar criteris en 
la seva posada en pràctica, es fa necessari dictar la dispo-
sició oportuna.

En virtut d’això, he disposat:

Article 1. Exempció en el pagament de quotes de la 
Seguretat Social en supòsits d’expedients de regula-
ció d’ocupació.

1. Als efectes de l’exempció en el pagament de les 
quotes de la Seguretat Social, a concedir per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i que preveu l’apartat 1 de 
l’article 5 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis 
forestals, són aplicables les normes següents:

a) Les sol·licituds d’exempció en el pagament de 
quotes s’han de presentar o bé davant l’autoritat laboral 
davant la qual se segueix l’expedient de regulació d’ocu-
pació o bé a la Direcció Provincial de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social corresponent o a les seves adminis-
tracions o, si s’escau, a la Delegació del Govern o a la 
Subdelegació del Govern a la província de què es tracti, o 
en qualsevol altre dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-

tiu comú, per a la seva remissió a l’òrgan competent per 
concedir o denegar l’exempció d’acord amb l’apartat c) 
següent.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, els 
empresaris que tinguin autoritzada la gestió centralitzada 
de determinats tràmits relacionats amb la cotització i la 
recaptació han de formalitzar les seves sol·licituds 
d’exempció en el pagament de quotes, en tot cas, davant 
la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social o administracions de la mateixa província en 
què estigui autoritzada la gestió centralitzada.

Amb les sol·licituds d’exempció en el pagament de 
quotes s’ha d’aportar, si s’ha dictat, la resolució de l’auto-
ritat laboral dictada en l’expedient de regulació d’ocupa-
ció que acordi la suspensió del contracte de treball o la 
reducció temporal de la jornada de treball com a conse-
qüència de la situació de força major a què es refereix 
l’article 5 de l’esmentat Reial decret llei. Si l’expedient de 
regulació d’ocupació no s’ha resolt en el moment de pre-
sentar la sol·licitud, s’ha d’aportar la resolució dins dels 
quinze dies següents a la data en què es dicti.

b) El termini de presentació de les sol·licituds 
d’exempció de quotes és el dels tres mesos següents al 
de la publicació de la present Ordre en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Respecte dels incendis que es produeixin després de 
la publicació d’aquesta Ordre, el termini per a les sol-
licituds és el dels tres mesos següents al del sinistre.

c) La concessió o denegació de l’exempció l’acorda 
el director provincial de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social o, si s’escau, el director de l’Administració de 
la Seguretat Social corresponent, d’acord amb la distribu-
ció de competències que estigui establerta a aquest 
efecte.

d) L’exempció comprèn tant les quotes de la Segure-
tat Social, incloses les aportacions empresarials i les dels 
seus treballadors, per contingències comunes i professio-
nals, com les que corresponen als conceptes de recapta-
ció conjunta mentre duri el període de suspensió del 
contracte de treball o la reducció temporal de la jornada 
de treball, i aquest període es considera com a efectiva-
ment cotitzat a tots els efectes.

L’exempció, en cas de suspensió del contracte de tre-
ball, és del 100 per 100, i per al supòsit de reducció tem-
poral de la jornada de treball, aquesta exempció és pro-
porcional a la reducció.

e) En aquestes exempcions és aplicable el que dis-
posa l’article 2.1.a), últim paràgraf, i c) d’aquesta Ordre, 
sobre la presentació de documents de cotització.

2. Les quotes exemptes que ja hagin estat ingressa-
des, inclosos, si s’escau, els recàrrecs i les costes que 
s’hagin satisfet, han de ser retornades prèvia petició dels 
interessats acompanyada dels documents acreditatius del 
pagament, en els termes i amb els efectes que fixa l’apar-
tat 3 de l’article següent.

Article 2. Moratòria en el pagament de quotes de la 
Seguretat Social.

1. Als efectes de la moratòria d’un any sense interès 
en el pagament de les quotes de la Seguretat Social per 
totes les contingències i pels conceptes de recaptació 
conjunta amb aquelles, corresponents als tres mesos 
naturals immediatament anteriors a la producció del 
sinistre, i reconeguda tant a les empreses respecte de la 
totalitat de les aportacions a càrrec seu com als treballa-
dors pel seu compte inclosos en qualsevol dels règims del 
sistema de la Seguretat Social, d’acord amb l’article 5.2 de 
l’esmentat Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, són 
aplicables les normes següents:


