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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:
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a) Als efectes de la presentació de les sol·licituds de 
moratòria és aplicable el que disposa l’apartat 1 de l’arti-
cle anterior.

L’acreditació dels danys soferts s’ha de fer mitjançant 
la documentació expedida a l’efecte per l’ajuntament res-
pectiu o pel delegat del Govern o, si s’escau, el subdele-
gat del Govern a la província de què es tracti, acreditativa 
dels danys i de la ubicació de les empreses o explotacions 
afectades o, si s’escau, mitjançant resolució favorable en 
expedient de regulació d’ocupació o mitjançant resolució 
o comunicació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació o, si s’escau, a través de l’Entitat Estatal d’Assegu-
rances Agràries (ENESA) en què consti la condició de 
beneficiari de les indemnitzacions atorgades per aquesta 
en relació amb els danys produïts pels incendis forestals 
esdevinguts, d’acord amb el que indica l’article 1 del Reial 
decret llei 11/2005, de 22 de juliol.

En el supòsit d’empreses, la certificació ha de tenir 
caràcter individualitzat per a cadascuna d’aquestes.

Així mateix, juntament amb les sol·licituds de la mora-
tòria s’han de presentar, si no s’ha fet anteriorment, els 
documents de cotització corresponents als mesos objecte 
de la moratòria, així com els relatius als mesos posteriors 
dels quals el termini de presentació dels documents ja 
hagi vençut, encara que no s’ingressin les quotes respec-
tives, si s’escau.

b) La concessió o denegació de la moratòria l’acorda 
el director provincial de la Tresoreria General de la Segu-
retat Social o, si s’escau, el director de l’Administració 
corresponent, d’acord amb la distribució de competèn-
cies establerta per a la concessió d’ajornaments.

El termini d’un any de les moratòries concedides es 
computa a partir de l’últim dia del termini reglamentari 
d’ingrés de les quotes de què es tracti.

c) Els sol·licitants als quals s’hagi concedit la mora-
tòria estan obligats, no obstant aquesta, a presentar els 
documents de cotització corresponents a períodes poste-
riors a la concessió, en la mateixa forma i terminis esta-
blerts amb caràcter general, encara que no ingressin les 
quotes. Si no ho fan, la moratòria queda sense efecte des 
de la data en què van haver de presentar els documents.

2. L’aplicació de la moratòria d’un any sense interès 
en el pagament de les cotitzacions, en els termes que 
regula l’article 5.2 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de 
juliol, per als danys produïts per l’incendi originat a la 
província de Guadalajara, el dia 16 de juliol de 2005, s’en-
tén referida als mesos d’abril, maig i juny de 2005.

3. Les sol·licituds de devolució de les quotes ja 
ingressades i que siguin objecte de moratòria, inclosos, si 
s’escau, únicament els recàrrecs i costes que s’hagin 
satisfet, es poden presentar juntament amb la sol·licitud 
de concessió de la moratòria i, en tot cas, dins el termini 
que estableix l’apartat 1.b) de l’article anterior, i s’han 
d’aportar a aquest efecte els documents acreditatius del 
seu pagament. En el supòsit que en el termini assenyalat 
no se sol·liciti la devolució de les quotes objecte de mora-
tòria, es presumeix que es renuncia al període d’aquesta 
al qual es refereixin les quotes esmentades.

Si el qui té dret a la devolució és deutor de la Segure-
tat Social per quotes corresponents a altres períodes, el 
crèdit per la devolució s’aplica a pagar deutes pendents 
amb aquesta en la forma que legalment sigui procedent, 
sense perjudici del dret d’aquell a sol·licitar ajornament 
de totes les quotes pendents que, d’aquesta manera, no 
siguin compensades, en els termes del Reglament gene-
ral de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1415/2004, d’11 de juny.

Article 3. Ampliació de l’àmbit funcional de les mesures 
als subsectors econòmics vinculats a les explotacions 
directament afectades pels incendis.

De conformitat amb el que estableix l’article 10 del 
Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aproven 
mesures en relació amb les adoptades en el Reial decret 
llei 11/2005, de 22 de juliol, el que disposen els articles 
precedents és aplicable als subsectors econòmics vincu-
lats amb les explotacions directament afectades pels 
incendis que, com a conseqüència dels danys produïts en 
aquestes explotacions, puguin veure reduïda o paralit-
zada la seva activitat i la vinculació dels quals amb les 
explotacions esmentades sigui establerta de conformitat 
amb els criteris fixats en aquest sentit pel Ministeri d’Eco-
nomia i Hisenda, amb l’informe previ del Ministeri de Tre-
ball i Afers Socials.

Article 4. Aplicació de les mesures a altres incendis.

L’exempció i la moratòria a què es refereixen els arti-
cles anteriors així com les altres mesures que estableix 
l’article 5 del Reial decret llei 11/2005, de 22 de juliol, 
també són aplicables a altres incendis de característiques 
similars esdevinguts o que puguin esdevenir-se des de l’1 
d’abril fins a l’1 de novembre de 2005 en els termes decla-
rats pel Govern en el Reial decret 949/2005, de 29 de juliol, 
o en els que ho declari així d’ara endavant mitjançant un 
reial decret en què es delimitin els municipis i els nuclis de 
població afectats pels incendis forestals en el dit període.

Disposició addicional.

En les referències que la present Ordre fa als treballa-
dors també s’hi entenen inclosos els socis treballadors de 
les cooperatives enquadrats en qualsevol dels règims del 
sistema de Seguretat Social.

Disposició final.

La present Ordre entra en vigor el dia de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de setembre de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 

CAP DE L’ESTAT
 15422 REIAL DECRET LLEI 12/2005, de 16 de setem-

bre, pel qual s’aproven determinades mesures 
urgents en matèria de finançament sanitari. 
(«BOE» 223, de 17-9-2005.)

I

El dret a una assistència sanitària de qualitat constitu-
eix un dels pilars de l’Estat de benestar amb el qual el 
Govern està fermament compromès.

Respecte a l’esmentada assistència s’han anat apre-
ciant insuficiències en el finançament que condueixen a la 
necessitat d’adoptar mesures urgents en aquest moment 
si no es vol que el servei prestat als ciutadans es pugui 
ressentir de forma apreciable en el futur immediat.


