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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
17976 Reial decret 1621/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny.

La regulació que conté el vigent Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, s’ha vist afectada per l’aprovació 
recent de diverses normes legals, en especial pel que estableix la nova disposició 
addicional cinquantena de la Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, que ha estat afegida al text legal esmentat 
per la disposició final cinquena de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un 
sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. 
Aquesta disposició addicional, relativa a les notificacions d’actes administratius en l’àmbit 
de la Seguretat Social per mitjans electrònics, incideix de forma general en tots els 
procediments de Seguretat Social i concretament, en el cas que ens ocupa, en els relatius 
als actes de gestió recaptadora de la Seguretat Social, regulats tant en la Llei general de 
la Seguretat Social com en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social i en 
les seves normes d’aplicació i desplegament, que constitueixen al seu torn la normativa 
específica dels actes a què es refereix la disposició addicional sisena.2 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i  del procediment 
administratiu comú.

D’acord amb això, mitjançant aquest Reial decret s’adapta la regulació que contenen 
els articles 9 i 35.1 del Reglament general esmentat a aquesta nova disposició addicional 
cinquantena de la Llei general de la Seguretat Social, conforme a l’apartat 1 de la qual les 
notificacions per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics dels actes administratius de 
Seguretat Social s’han d’efectuar en la seu electrònica d’aquesta respecte als subjectes 
obligats que determini el ministre de Treball i Immigració, d’acord amb el que preveu el 
paràgraf e) de l’article 5.2 de la Llei general de la Seguretat Social, també afegit per la Llei 
32/2010, de 5 d’agost, així com també respecte als qui, sense estar-hi obligats, hagin 
optat per aquesta classe de notificació, mentre que en el cas de no optar per aquesta les 
notificacions s’han de practicar en el domicili que s’hagi indicat per a cada procediment i, 
si no, en el que figuri en els registres de l’Administració de la Seguretat Social. Sense 
perjudici de l’adaptació reglamentària esmentada, portada a terme mitjançant aquest 
Reial decret, la implantació del sistema de notificació en seu electrònica s’ha de portar a 
terme de manera gradual respecte als actes de gestió recaptadora, tal com preveu la 
disposició transitòria única.

Així mateix, l’apartat 4 de la disposició addicional cinquantena determina que, en els 
supòsits que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les notificacions 
que no s’hagin pogut dur a terme en la seu electrònica de la Seguretat Social o en el 
domicili de l’interessat s’han de practicar exclusivament en el tauler d’edictes i anuncis de 
la Seguretat Social situat en aquesta seu electrònica, en les condicions que s’hi 
estableixen i desplegades per l’Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, reguladora d’aquest 
tauler, fet que en l’àmbit de la gestió recaptadora és de rellevància especial als efectes 
d’aconseguir l’eficàcia més alta en la tramitació dels procediments corresponents, amb 
les màximes garanties per als administrats, i complir així l’objectiu d’economia de costos 
que ha de presidir tot procediment administratiu.

Aquestes mateixes raons determinen la conveniència d’estendre la publicació en el 
tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social a altres actes recaptadors la publicació 
dels quals es preveu en el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
a efectes del qual es modifiquen l’apartat 1 del seu article 117 i l’apartat 2 del seu 
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article 127, relatius, respectivament, a la publicació d’anuncis de subhasta i a la 
consideració com a costes del procediment recaptador de les despeses que en deriven, 
que passen a quedar referides exclusivament a les procedents de la possible publicació 
dels anuncis en mitjans de comunicació de gran difusió o en publicacions especialitzades, 
possibilitat que se segueix preveient a l’article 117.1 quan, segons el parer del director 
provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, sigui convenient per al fi 
perseguit i proporcionada amb el valor dels béns.

Juntament amb aquesta novetat legislativa important cal destacar la modificació 
recent portada a terme per la disposició final tercera de la Llei 39/2010, de 22 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, en els articles 23.3 i 37 
de la Llei general de la Seguretat Social, que regulen, respectivament, la devolució 
d’ingressos en virtut de resolució judicial ferma i la responsabilitat de persones i entitats 
dipositàries de béns embargables que col·laborin en el seu aixecament o el consentin, a 
la nova redacció dels quals s’adequa la dels articles 44.2 i 94 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social.

Finalment, es reformen una sèrie de preceptes del Reglament general esmentat amb 
l’objecte d’ajustar la seva regulació a l’experiència i noves necessitats derivades de la 
gestió recaptadora de la Seguretat Social o, simplement, per actualitzar-ne el contingut i 
les remissions normatives que s’hi efectuen.

D’aquesta manera es modifica l’apartat 1.a) de l’article 3, relatiu a les entitats 
financeres autoritzades a col·laborar en la gestió recaptadora, a fi d’assenyalar 
expressament que aquestes autoritzacions també poden habilitar per a la gestió dels 
pagaments de les obligacions de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableix el 
Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1391/1995, de 4 d’agost.

Aquesta modificació es complementa amb la dels articles 17 i 18 d’aquest últim 
Reglament general, efectuada en la disposició final primera del Reial decret, de manera 
que el primer d’aquests preceptes, regulador de les relacions amb les entitats financeres 
col·laboradores, s’amplia per preveure-hi tant la necessitat que aquestes entitats tenen 
d’estar autoritzades per col·laborar en la gestió d’ingressos i pagaments, amb remissió al 
que disposen els articles 3 i 4 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
com unes causes específiques de suspensió, restricció o revocació de les seves 
autoritzacions per incompliments en matèria de pagaments. Per la seva part, l’article 18 
passa a indicar que la Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’establir els 
procediments i mecanismes necessaris per conèixer i controlar les operacions realitzades 
en la seva condició de col·laboradores per aquestes entitats financeres, o per les seves 
agrupacions o associacions.

En aquesta disposició final primera s’ha modificat, així mateix, l’apartat 1 de l’article 7 
del Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, amb l’objecte 
d’acomodar la gestió de tresoreria del circuit financer de la Seguretat Social a les seves 
disponibilitats líquides i temporals de saldos financers.

També es procedeix a reformar l’article 4 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, en el qual es regulen les autoritzacions de col·laboració en la gestió 
recaptadora de la Seguretat Social, en part per simplificar la redacció del seu apartat 1, i 
se suprimeix la referència, ja desactualitzada, que fa a l’article 43.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, i en part per determinar, al seu apartat 4, que les resolucions del 
secretari d’Estat de la Seguretat Social relatives a aquesta col·laboració s’han de publicar 
únicament en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en termes similars als que preveu l’article 17 
del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

L’article 14, relatiu a la responsabilitat subsidiària, veu equiparada la regulació de 
l’inici de l’expedient i de l’emissió de la reclamació de deute corresponent, que contenen 
els seus apartats 1 i 2, a la que estableix per a la responsabilitat solidària l’article 13.4 del 
mateix Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

Els articles 71 i 75 preveuen, com a supòsits específics de reintegrament de capitals 
cost de pensions o de l’import d’altres prestacions, així com dels recàrrecs sobre 
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aquestes, els que es puguin derivar de revisions per millora de l’estat invalidant 
professional, de conformitat amb l’article 143.3 de la Llei general de la Seguretat Social, o 
de l’extinció de prestacions per mort i supervivència, amb determinades excepcions, i 
s’estableix que en aquests casos l’ingrés del capital cost o de la prestació corresponent 
no té la consideració d’ingrés indegut ni és aplicable, en conseqüència, el que disposen 
els articles 44 i 45 del Reglament general reformat.

Per la seva banda, a l’apartat 2 de l’article 105 se substitueix el terme edicte pel 
d’anunci de subhasta, a fi que la seva regulació sigui més concorde amb la nova redacció 
que fa aquest Reial decret de l’article 117.1 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, i es modifica, així mateix, l’apartat 2 del seu article 122, per adaptar-lo a 
la redacció vigent de l’article 175.2a del Reglament hipotecari, i l’apartat 3 del seu article 
123, per actualitzar la remissió que s’hi fa a la regulació de la capacitat i solvència per 
poder contractar amb l’Administració.

El procediment d’alienació de béns embargats mitjançant adjudicació directa passa a 
regular-se de manera més detallada, per a la qual cosa s’ha fet una nova redacció dels 
articles 113 i 120.7 del Reglament general reformat i s’han incorporat al seu text els nous 
articles 113 bis i 123 bis.

Al seu torn, la disposició addicional tercera es modifica per possibilitar l’aplicació del 
procediment de deducció de deutes davant d’entitats públiques a la recaptació de 
reintegraments o exigència de responsabilitats a favor dels ens gestors dels conceptes 
d’ingrés conjunt amb les quotes de la Seguretat Social, a l’empara del que preveuen els 
articles 227.2 i 34 de la Llei general de la Seguretat Social.

Finalment, la disposició addicional cinquena, dedicada en l’actualitat a la incorporació 
al Sistema de remissió electrònica de dades (RED) per part dels professionals col·legiats i 
altres persones que actuïn en representació dels subjectes responsables del compliment 
de l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social, veu ampliada la seva regulació a fi de 
preveure també la incorporació i l’ús efectiu d’aquest Sistema per part d’aquests subjectes 
responsables, i s’actualitzen així mateix els efectes que aquesta incorporació i ús efectiu 
tenen respecte als representants esmentats i s’atribueix als titulars de les direccions 
provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social la competència per resoldre en 
matèria d’autoritzacions d’incorporació a aquest Sistema.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableix la disposició final setena de 
la Llei general de la Seguretat Social.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia 
del ministre de Política Territorial i Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 11 de novembre 
de 2011,

DISPOSO:

Article únic. 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, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un últim paràgraf a l’apartat 1.a) de l’article 3, amb la redacció següent:

«L’autorització a les entitats financeres a què es refereix aquest apartat, així 
com a les seves agrupacions o associacions, per actuar com a col·laboradores en 
la gestió recaptadora de la Seguretat Social també pot incloure la col·laboració en 
el pagament de les obligacions del sistema de la Seguretat Social, en els termes 
que indiquen el Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost, i les seves normes d’aplicació i 
desplegament.»
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Dos. Els apartats 1 i 4 de l’article 4 queden redactats en els termes següents:

«1. La concessió o denegació d’autoritzacions per actuar com a 
col·laboradores en la gestió recaptadora de la Seguretat Social correspon, d’acord 
amb les normes que estableix a aquest efecte el ministre de Treball i Immigració, al 
secretari d’Estat de la Seguretat Social, el qual ha de resoldre sobre les sol·licituds 
formulades a aquest efecte en un termini de sis mesos a partir de la data en què la 
sol·licitud hagi tingut entrada en el seu registre. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre 
desestimada.»

«4. La resolució del secretari d’Estat de la Seguretat Social que autoritzi la 
col·laboració, restringeixi, suspengui o revoqui l’autorització concedida o acordi el 
cessament en la col·laboració, a més de notificar-se al col·laborador corresponent 
s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat», i té efectes des del dia primer del 
mes següent al de la publicació esmentada.»

Tres. L’article 9 queda redactat en els termes següents:

«Article 9. Notificacions.

1. Les notificacions que s’efectuïn en els procediments recaptadors que 
regula aquest Reglament s’han d’ajustar al seu contingut i s’han de cursar d’acord 
amb el que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.

2. La pràctica de les notificacions en matèria de gestió recaptadora de la 
Seguretat Social s’ha de fer per mitjans electrònics o en el domicili o lloc que 
correspongui, en els termes següents:

a) Respecte als subjectes responsables del pagament de deutes amb la 
Seguretat Social, obligats a incorporar-se o incorporats voluntàriament al Sistema 
de remissió electrònica de dades (RED), les notificacions s’han d’efectuar  
obligatòriament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Seguretat 
Social, en els termes i les condicions que estableixi el ministre de Treball i 
Immigració.

Aquestes notificacions s’han d’adreçar exclusivament als autoritzats per a l’ús 
d’aquest Sistema tret que els subjectes responsables sol·licitin que les notificacions 
electròniques es posin a disposició exclusiva d’ells o d’un tercer.

Les notificacions electròniques s’entenen practicades, a tots els efectes legals, 
en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut en la seu electrònica de 
la Seguretat Social, sempre que aquell tingui lloc dins dels deu dies naturals 
següents a la posada a disposició de la notificació corresponent.

Si es rebutja expressament la notificació s’ha de considerar efectuat el tràmit, i 
es continua el procediment. La notificació també s’entén rebutjada, amb efecte 
idèntic, si no s’accedeix al seu contingut dins el termini indicat en el paràgraf 
anterior.

b) Respecte als subjectes responsables del pagament de deutes amb la 
Seguretat Social, no obligats a incorporar-se ni incorporats voluntàriament al 
Sistema RED, que optin per ser notificats per mitjans electrònics, les notificacions 
també s’han d’efectuar obligatòriament mitjançant compareixença en la seu 
electrònica de la Seguretat Social, d’acord amb el que indica el paràgraf a).

Als efectes de rebre les notificacions electròniques, aquests subjectes 
responsables poden optar perquè es dirigeixin al seu representant, si n’hi ha, cas 
en què s’han de posar a disposició exclusiva d’aquest representant.

c) Respecte a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social, així com a les seves entitats i centres mancomunats, les 
notificacions en matèria de gestió recaptadora també s’han de practicar en la seu 
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electrònica de la Seguretat Social, en els termes i amb l’abast que determini el 
ministre de Treball i Immigració.

d) Respecte als subjectes responsables a què es refereix el paràgraf b) que 
no optin per ser notificats per mitjans electrònics, les notificacions s’han d’efectuar 
en el domicili que expressament hagin indicat i, si no, en el que figuri en els registres 
de l’Administració de la Seguretat Social o en un altre lloc adequat per a aquesta 
finalitat, i s’han de practicar d’acord amb el que disposen els apartats 1, 2 i 4 de 
l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Les notificacions relatives a altres interessats en el procediment recaptador, 
previstes en aquest Reglament, s’han d’efectuar d’acord amb el que indica l’apartat 
2.d), llevat que optin per ser notificats per mitjans electrònics, cas en què és 
aplicable el que disposa l’apartat 2.b), sense perjudici de les excepcions que, si 
s’escau, pugui establir el ministre de Treball i Immigració.

4. Quan els interessats en un procediment recaptador siguin desconeguts, 
s’ignori el lloc de la notificació o el mitjà per efectuar-la, o bé, un cop intentada la 
notificació, no s’hagi pogut practicar en qualsevol dels supòsits que preveuen els 
apartats anteriors, la notificació s’ha de fer exclusivament per mitjà d’edictes en el 
tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social situat en la seva seu electrònica, i 
no és procedent la seva publicació per cap altre mitjà.

Transcorreguts vint dies naturals des de la publicació de l’edicte relatiu a la 
notificació en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social, s’entén que 
aquesta ha estat practicada, i es dóna per complert aquest tràmit i es continua el 
procediment recaptador.»

Quatre. Els apartats 1 i 2 de l’article 14 queden redactats en els termes següents:

«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, ha de dictar un acord 
d’iniciació de l’expedient que s’ha de notificar a l’interessat i se li ha de donar tràmit 
d’audiència per un termini de 15 dies a partir del següent a la notificació d’aquest 
acord, a fi que efectuï les al·legacions i presenti els documents i justificants que 
consideri pertinents.

El termini màxim per notificar la reclamació de deute per derivació de 
responsabilitat subsidiària és de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data de 
l’acord d’iniciació.

L’emissió de la reclamació de deute per derivació de responsabilitat subsidiària 
no requereix acord d’iniciació previ ni audiència a l’interessat quan es basi en els 
mateixos fets i fonaments de dret que van motivar una reclamació prèvia de deute 
per derivació al mateix responsable; en aquest cas, s’ha de fer constar aquesta 
circumstància en la reclamació.

2. Llevat que la responsabilitat estigui limitada per llei, la reclamació de deute 
davant del 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 tots els aspectes exigits per a qualsevol reclamació de deute, la 
identificació del deutor principal i la 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, els treballadors i períodes a què es refereixi i els fets i fonaments de la 
responsabilitat subsidiària.»
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Cinc. L’apartat 1 de l’article 35 queda redactat en els termes següents:

«1. La sol·licitud d’ajornament ha de contenir necessàriament les dades 
necessàries per a la identificació del deutor i del deute, amb expressió dels motius 
que l’originen, del termini i els venciments que se sol·liciten i del lloc o mitjà elegit 
als efectes de notificacions. Ha de contenir també, si s’escau, l’oferiment de 
garanties pel titular dels drets que hagin d’assegurar el compliment, amb justificació 
de la seva suficiència.»

Sis. L’apartat 2 de l’article 44 queda redactat en els termes següents:

«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 aquesta resolució, amb 
aplicació del que disposa, si s’escau, l’article 24 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, general pressupostària.»

Set. S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 71, i el seu actual apartat 2 passa a 
constituir el nou apartat 3 d’aquest article, en els termes següents:

«2. Quan, com a conseqüència de revisions per millora de l’estat invalidant 
professional o de l’extinció de prestacions per mort i supervivència per causes 
diferents a la mort del beneficiari o al compliment del període o edat límit per a la 
seva percepció, sigui procedent reintegrar, totalment o parcialment, la part no 
consumida dels capitals cost de pensions o de les prestacions abonades per les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social o per 
les empreses que hagin estat declarades responsables del seu pagament, aquest 
últim no té la consideració d’ingrés indegut, als efectes que preveuen els articles 44 
i 45 d’aquest Reglament, sense perjudici de l’aplicació, si s’escau, del que disposa 
l’article 24 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Aquests reintegraments s’han d’imputar, així mateix, amb càrrec al pressupost 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Llevat del que estableixen els apartats anteriors, 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.»

Vuit. L’apartat 1 de l’article 75 queda redactat en els termes següents:

«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 originats per falta de mesures de 
seguretat i higiene en el treball, així com els responsables d’aquests recàrrecs, 
conforme al que preveu l’article 123 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, una vegada siguin ferms 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’anul·len en via judicial els drets reconeguts en les 
resolucions administratives esmentades. També escau el reintegrament, total o 
parcial, de la part no consumida dels recàrrecs en els supòsits i amb l’abast a què 
es refereix l’article 71.2 d’aquest Reglament.

L’import d’aquests reintegraments o devolucions s’ha d’imputar amb càrrec al 
pressupost de la Tresoreria General de la Seguretat Social.»
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Nou. L’apartat 2 de l’article 94 queda redactat en els termes següents:

«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, col·laborin o consentin en l’incompliment de les ordres 
d’embargament o en l’aixecament d’aquests béns són responsables solidaris del 
pagament del deute fins a l’import del valor dels béns que s’hagin pogut embargar 
o alienar. A aquests efectes, el pagador de sous, salaris, pensions o crèdits 
embargats té la consideració de dipositari.»

Deu. L’apartat 2 de l’article 105 queda redactat en els termes següents:

«2. Si la finca o finques no consten inscrites o no és possible estendre 
l’anotació per qualsevol defecte solucionable, s’ha d’anotar l’embargament en el 
llibre d’inscripcions 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 
sol·licitar 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, aquesta circumstància s’ha d’expressar en l’anunci de subhasta respectiu i 
s’ha d’observar el que preveu la regla 5a de l’article 140 del Reglament hipotecari.»

Onze. L’article 113 queda redactat en els termes següents:

«Article 113. Formes d’alienació.

1. Els béns embargats poden ser alienats mitjançant subhasta pública, 
concurs o adjudicació directa, en els termes que assenyalen els articles següents.

a) La subhasta pública constitueix el procediment ordinari per a la realització 
dels béns embargats.

b) L’alienació per concurs pot ser autoritzada pel director provincial de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social quan es tracti de béns mobles o 
semovents i les circumstàncies concurrents, el volum o el valor dels béns així ho 
aconsellin.

c) L’adjudicació directa de béns o drets només és procedent excepcionalment 
i en els supòsits que preveu aquest Reglament.

2. Els interessats poden participar en els procediments d’alienació dels béns 
embargats a través dels mitjans electrònics que aprovi el director general de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Dotze. S’afegeix un nou article 113 bis, amb la redacció següent:

«Article 113 bis. Alienació per concurs.

1. 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.

2. Transcorreguts cinc dies hàbils des de la finalització del termini d’admissió 
de proposicions, el director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
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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.

3. En el que aquest article no preveu per al concurs, cal atenir-se al que 
s’estableix per a l’alienació per subhasta.»

Tretze. L’apartat 1 de l’article 117 queda redactat en els termes següents:

«1. L’anunci de la subhasta s’ha de publicar en el tauler d’edictes i anuncis de 
la Seguretat Social situat en la seva seu electrònica.

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, l’anunci de la subhasta també es pot publicar en mitjans de 
comunicació de gran difusió o en publicacions especialitzades.»

Catorze. L’apartat 7 de l’article 120 queda redactat en els termes següents:

«7. Els béns subhastats que no siguin adjudicats, o aquells respecte dels 
quals no se satisfaci en el termini establert el preu de rematada, són objecte d’una 
segona subhasta que s’ha de fer en les mateixes condicions que la primera. Si la 
segona subhasta resulta deserta i els béns no s’adjudiquen a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social pels tràmits que preveu la secció segona 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 llevat que el director 
provincial, ateses les circumstàncies concurrents, n’acordi l’alienació mitjançant 
adjudicació directa, d’acord amb el que preveu l’article 123 bis.»

Quinze. L’apartat 2 de l’article 122 queda redactat en els termes següents:

«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 
esmenar 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 sol·licita 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 
s’esmenin 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 quinze 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.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 277  Dijous 17 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 9

Així mateix s’ha d’expedir manament de cancel·lació de les inscripcions i 
anotacions posteriors a l’anotació d’embargament corresponent amb relació als 
crèdits executats, d’acord amb el que disposa l’article 175.2a del Reglament 
hipotecari.»

Setze. L’apartat 3 de l’article 123 queda redactat en els termes següents:

«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 d’acord amb el capítol II del títol II del llibre I de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, relatiu a la capacitat i solvència de 
l’empresari contractant.

Els concerts que se subscriguin han de determinar les condicions de les 
contraprestacions econòmiques que hagi de percebre l’empresa o el professional 
especialitzat com a conseqüència de la realització de la prestació dels seus serveis, 
han de ser autoritzats pel Consell de Ministres i tenen caràcter temporal.»

Disset. S’afegeix un nou article 123 bis, amb la redacció següent:

«Article 123 bis. Alienació mitjançant adjudicació directa.

1. El director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
excepcionalment i en atenció a les circumstàncies concurrents quant a l’import del 
deute, valor dels béns i possibilitats de cobrament, pot autoritzar l’alienació 
mitjançant adjudicació directa dels béns o drets embargats i el manteniment de les 
anotacions preventives d’embargament, en els supòsits següents:

a) Quan la segona subhasta quedi deserta i els béns o drets no s’adjudiquin a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) En altres casos en què no sigui possible o no convingui promoure 
concurrència, per raons justificades en l’expedient.

2. En el supòsit que preveu el paràgraf a) de l’apartat anterior, l’autorització 
d’alienació mitjançant adjudicació directa s’ha d’adoptar en el termini màxim de tres 
mesos, a comptar de la celebració de la segona subhasta, llevat que el director 
general de la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritzi un termini superior.

En el supòsit que preveu el paràgraf b) de l’apartat anterior, la provisió 
d’autorització s’ha de dictar, sense dilació, tan aviat com es tingui constància de les 
raons que justifiquin aquesta forma d’alienació.

3. Autoritzada l’alienació, en el termini dels sis mesos següents s’han de fer 
les actuacions conduents a l’adjudicació directa dels béns i drets en les millors 
condicions econòmiques, i per a això s’han d’utilitzar els mitjans que es considerin 
més àgils i efectius.

A aquest efecte, en l’anunci corresponent s’ha d’indicar la data límit per a 
l’admissió d’ofertes, que s’ha de presentar en un sobre tancat en la seu de la 
direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i es pot exigir als 
interessats un dipòsit en la quantia que es consideri adequada. També s’ha de fixar 
el lloc, dia i hora per a l’obertura dels sobres que les continguin, que ha de tenir lloc 
en la seu esmentada, i a aquest efecte es constitueix una mesa d’adjudicació 
directa d’acord amb el que preveu l’article 119.

4. En el supòsit de l’apartat 1.a), l’adjudicació directa de béns o drets no està 
subjecta a preu mínim. No obstant això, tractant-se de béns immobles, si l’oferta 
millor no assoleix el 25 per cent del tipus d’alienació fixat per a la subhasta, només 
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es pot adjudicar el bé a qualsevol persona present a l’acte de licitació que ofereixi 
de viva veu aquest percentatge, sempre que no s’alci una altra postura superior, 
cas en què el president de la mesa pot acordar que es dipositi en el mateix acte la 
quantia que determini perquè tingui efecte l’oferta.

En el supòsit de l’apartat 1.b), els béns o drets s’han de valorar amb referència 
a preus de mercat i es tracta d’obtenir, com a mínim, tres ofertes. Si les ofertes no 
assoleixen el valor assenyalat, es poden adjudicar sense preu mínim, en atenció a 
les circumstàncies concurrents.

5. L’adjudicació directa s’ha de formalitzar mitjançant una acta que han de 
subscriure el president de la mesa i l’adquirent, en el supòsit de l’apartat 1.a), i per 
resolució motivada del director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social en els casos a què es refereix l’apartat 1.b).

6. Tractant-se de béns immobles, l’interessat que resulti adjudicatari no pot 
cedir el seu dret a un tercer.

7. En el que no està previst expressament per a l’alienació mitjançant 
adjudicació directa cal atenir-se al que s’estableix per a l’alienació per subhasta en 
el que sigui aplicable. En particular, s’ha d’advertir l’adjudicatari que si no satisfà el 
preu de rematada en el termini establert a aquest efecte, s’ha d’aplicar l’import del 
dipòsit que, si s’escau, hagi constituït a la cancel·lació dels deutes objecte del 
procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels 
perjudicis que ocasioni la manca de pagament del preu de rematada.

8. En el supòsit de béns immobles, si el tràmit de la seva adjudicació directa 
ha transcorregut sense resultat, es poden adjudicar a qualsevol interessat que 
satisfaci un import mínim igual al 25 per cent del tipus d’alienació que es va fixar 
per a la subhasta, abans que s’acordi, si s’escau, la seva adjudicació a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

9. Transcorregut el termini de sis mesos a què es refereix l’apartat 3 sense 
haver-se dictat un acord d’adjudicació, es dóna per conclòs aquest procediment 
d’alienació i, llevat que s’acordi la seva adjudicació a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, els béns o drets que no siguin adjudicats han de ser retornats al 
constret o, si s’escau, a qui consti com el seu titular, i s’ha de procedir a aixecar 
l’embargament.»

Divuit. L’apartat 2 de l’article 127 queda redactat en els termes següents:

«2. Es consideren costes les despeses següents:

a) Les d’investigació 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 
sol·licitar 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, incloses les que derivin de les publicacions d’anuncis de subhastes en 
mitjans de comunicació de gran difusió o publicacions especialitzades, a què es 
refereix l’article 117.1.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 277  Dijous 17 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 11

Dinou. La disposició addicional tercera queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional tercera. Aplicació dels procediments de constrenyiment i 
de deducció per a la recaptació de reintegraments o exigència de 
responsabilitats a favor dels ens gestors dels conceptes d’ingrés conjunt amb 
les quotes de la Seguretat Social.

Els procediments de constrenyiment i de deducció que regula aquest Reglament 
són aplicables per a la recaptació 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’anul·lació, la reducció o la imputació de responsabilitats a l’empresari, 
l’administració o l’entitat pública corresponent respecte dels drets reconeguts als 
perceptors dels beneficis concedits per aquells, en tot el que no prevegin 
expressament les seves normes específiques.»

Vint. La disposició addicional cinquena queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional cinquena. Incorporació i ús del Sistema de remissió 
electrònica de dades.

1. La incorporació obligatòria o voluntària al Sistema de remissió electrònica 
de dades (RED) per part de les empreses, agrupacions d’empreses i altres 
subjectes responsables en matèria d’enquadrament, cotització, recaptació i altres 
actuacions de Seguretat Social objecte d’aquest Sistema, requereix l’autorització 
per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la qual s’han de fixar 
els termes i les condicions per a la seva utilització efectiva.

2. Els professionals col·legiats i altres persones que duguin a terme les 
actuacions anteriors en representació dels subjectes responsables a què es refereix 
l’apartat 1 s’han d’incorporar al Sistema RED i fer-ne ús efectiu en els terminis i les 
condicions que estableixi la Tresoreria General de la Seguretat Social, i requereixen, 
així mateix, l’autorització corresponent per part d’aquesta Tresoreria.

La incorporació i l’ús efectiu del Sistema RED que estableix el paràgraf anterior 
són determinants per a la percepció de la contraprestació pels serveis de gestió 
administrativa a què es refereix l’article 5.1 del Reglament 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 la quantia i les condicions 
que fixi el ministre de Treball i Immigració.

3. Els titulars de les direccions provincials de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social són competents per dictar les resolucions que escaiguin en 
matèria d’autoritzacions d’incorporació al Sistema RED.»

Disposició transitòria única. Aplicació gradual del sistema de notificació en seu 
electrònica.

El que disposa l’article 9 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
en la redacció que en fa aquest Reial decret, respecte als supòsits de notificació en seu 
electrònica, s’ha d’aplicar als actes de gestió recaptadora de la Seguretat Social en els 
terminis, els termes i les condicions que determini el ministre de Treball i Immigració.

Mentre no es declari l’aplicació del sistema de notificació electrònica a cada un dels 
actes esmentats, en els supòsits i respecte als subjectes responsables que preveu l’article 
9, aquells s’han de seguir notificant d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, tal com s’establia en la redacció anterior de l’article esmentat.
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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. Modificació del Reglament general de la gestió financera de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost.

El Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1391/1995, de 4 d’agost, queda modificat de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 7 queda redactat en els termes següents:

«1. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de mantenir en les entitats 
financeres col·laboradores un saldo mitjà per valoracions equivalent a l’import de la 
recaptació obtinguda durant cinc dies hàbils per mes de col·laboració referida a 
còmput anual. A aquest efecte, pot ordenar els moviments de fons necessaris entre 
les diferents entitats financeres i les seves agrupacions o associacions per obtenir, 
en tot cas, aquesta finalitat.

El director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot ampliar 
el còmput anual a què es refereix el paràgraf anterior, si concorren circumstàncies 
financeres que així ho aconsellin.

El percentatge que en cada entitat financera col·laboradora suposa sobre la 
seva recaptació el saldo mitjà a què es refereix el paràgraf primer d’aquest apartat 
és igual en cada mes del període de còmput, en la mesura que la distribució entre 
cobraments i pagaments en cada una d’aquestes així ho permeti. La Tresoreria 
General de la Seguretat Social ha d’eliminar les desviacions que es produeixin 
respecte al mateix percentatge de saldo mitjà calculat per al total de les entitats.»

Dos. L’article 17 queda redactat en els termes següents:

«Article 17. Relacions amb les entitats financeres col·laboradores.

1. Les entitats financeres i les seves agrupacions i associacions han de ser 
autoritzades per actuar com a col·laboradores en la gestió recaptadora dels 
recursos de dret públic de la Seguretat Social i en el cobrament dels seus recursos 
de dret privat, així com en el pagament de les obligacions del sistema de la 
Seguretat Social, en els termes que estableixen els articles 3 i 4 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, 
d’11 de juny.

L’autorització concedida sobre això pot ser restringida, suspesa o revocada pel 
secretari d’Estat de la Seguretat Social, a més de ser-ho per les circumstàncies que 
indiquen l’article 4.2 del Reglament general esmentat i l’article 5.2 d’aquest 
Reglament, quan les entitats financeres o les seves agrupacions o associacions 
incompleixin les normes reguladores de la gestió de pagaments de la Seguretat 
Social i, en particular, en cas que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Incompliment de l’obligació, com a col·laborador, de proporcionar dades 
relatives als cobraments i pagaments realitzats a través seu dins el termini i en la 
forma que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social, utilitzant els 
mitjans tècnics establerts per aquesta.

b) Escassa utilització de l’autorització, manifestada per la inexistència o el 
volum escàs de pagaments realitzats a través de la corresponent entitat financera, 
agrupació o associació.

2. Les relacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb les 
entitats financeres i les seves agrupacions o associacions autoritzades a col·laborar 
en la gestió d’ingressos i pagaments de la Seguretat Social, per les operacions 
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financeres relatives al compte únic centralitzat en cada una d’aquestes, s’han de 
mantenir a través de l’oficina de relació que cada entitat, agrupació o associació 
designi de conformitat amb la Direcció General de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.»

Tres. L’article 18 queda redactat en els termes següents:

«Article 18. Procediment de relació.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’establir els procediments i els 
mecanismes necessaris per al coneixement i el control de les operacions realitzades 
a través de les entitats financeres i de les seves agrupacions o associacions en la 
gestió recaptadora i de pagaments, que derivin dels ingressos dels recursos 
financers del sistema de la Seguretat Social i de les transferències de fons 
efectuades, així com del pagament de les prestacions i altres obligacions del 
sistema.»

Disposició final segona. 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.

L’article 66 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, queda redactat 
de la manera següent:

«Article 66. Cotització en supòsits de reducció de jornada de treball amb 
disminució proporcional de la retribució.

El que disposa l’article anterior, a excepció dels seus apartats 3 i 6, és aplicable 
a la cotització relativa als treballadors per compte d’altri i assimilats que redueixin la 
seva jornada de treball, amb disminució proporcional de les seves retribucions, en 
els supòsits que preveuen l’article 37 del text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors i els articles 48 i 49 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.»

Disposició final tercera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveu 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 quarta. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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