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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
6017 Reial decret 359/2009, de 20 de març, pel qual es modifica 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.

L’article 45 de la Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, estableix l’obligació de reintegrar les prestacions de 
Seguretat Social percebudes indegudament. Així mateix, l’article 40.1.b) de la mateixa Llei 
permet que les prestacions de la Seguretat Social puguin ser objecte de retenció, 
compensació o descompte, quan es tracti d’obligacions contretes pel beneficiari dins de la 
Seguretat Social.

Aquesta possibilitat, reconeguda en el dit article 40.1.b) de la Llei general de la 
Seguretat Social, de satisfer els deutes originats pels conceptes assenyalats mitjançant 
els descomptes oportuns en les prestacions de la Seguretat Social, va ser objecte del 
desplegament reglamentari adecuat mitjançant 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 percebudes indegudament.

Aquest Reial decret estableix un procediment especial al qual han d’ajustar la seva 
actuació les entitats gestores de la Seguretat Social per fer efectius mitjançant descomptes 
els reintegraments esmentats, en els supòsits en què el deutor de prestacions percebudes 
indegudament és, simultàniament, creditor de prestacions econòmiques gestionades per 
les mateixes entitats.

A més d’aquesta norma, l’article 80 del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, també preveu un altre procediment 
per al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament, que únicament és 
aplicable en els supòsits en què no hagi estat possible l’aplicació del procediment especial 
de reintegrament per descompte, regulat al Reial decret 148/1996, de 5 de febrer, o bé 
quan, iniciat aquest, no hagi estat possible efectuar les deduccions necessàries per 
cancel·lar el deute en la seva totalitat.

Tanmateix, és necessari completar la regulació vigent sobre el reintegrament de les 
prestacions de Seguretat Social, en el sentit d’omplir el buit normatiu existent en els 
supòsits en què el deutor de prestacions percebudes indegudament i abonades a través 
d’una entitat gestora és, simultàniament, creditor de prestacions econòmiques abonades 
en el mateix període de temps, incompatibles amb aquelles i gestionades per entitats 
diferents, sempre que les dues prestacions estiguin compreses en l’acció protectora del 
sistema de la Seguretat Social, en els termes que estableix l’article 38 de la Llei general de 
la Seguretat Social.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de març 
de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del 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 
percebudes indegudament.

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 percebudes indegudament, 
queda modificat de la manera següent:
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U. L’apartat 2 de la disposició addicional segona queda redactat en els termes 
següents:

«2. De la mateixa manera, sense perjudici del que disposa la disposició 
addicional tercera, queden exclosos de l’aplicació del procediment que preveu 
aquest Reial decret els deutes per prestacions per desocupació percebudes 
indegudament, el reintegrament de les quals es regeix per les seves normes 
específiques.»

Dos. S’hi afegeix una nova disposició addicional, la tercera, amb el text següent:

«Disposició addicional tercera. Reintegraments de prestacions percebudes 
indegudament, reconegudes per altres entitats.

Quan l’entitat creditora de les prestacions percebudes indegudament sigui 
diferent de la que hagi d’abonar la nova prestació al deutor, el reintegrament de les 
prestacions percebudes indegudament es pot efectuar mitjançant el seu descompte 
de la quantia que s’hagi d’abonar com a primer pagament en reconèixer-se la nova 
prestació, quan es tracti de prestacions incompatibles i sempre que totes dues 
estiguin compreses en l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social, en els 
termes que estableix l’article 38 de la Llei general de la Seguretat Social.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

Disposició final primera. Títol competencial habilitador.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.17a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic 
de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre de Treball i Immigració per dictar totes les disposicions de 
caràcter general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el primer dia del mes següent al de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 de març de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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