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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
8339 Reial decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos 

reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social per a l’aplicació i el 
desplegament de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria 
de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, i d’altres disposicions 
legals.

La disposició final primera de la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en 
matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, ha encarregat al Govern 
procedir al desplegament reglamentari del nou sistema de liquidació directa de quotes de 
la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, la regulació legal del qual es 
conté bàsicament en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, després de les reformes introduïdes en aquest 
per la Llei abans esmentada.

En compliment del manament legal esmentat, mitjançant aquest Reial decret es fan les 
adaptacions que exigeix el desplegament reglamentari a què fa referència la regulació que 
contenen el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, 
de 26 de gener; el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i el Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de 
juny, que constitueixen el conjunt normatiu unitari sobre les matèries que regulen, en què 
incideix el nou model de liquidació de quotes.

Les modificacions efectuades a aquest efecte estan dirigides a la consecució d’una 
simplificació i uniformitat més grans en la gestió dels actes d’enquadrament d’empreses i 
treballadors en els diferents règims de la Seguretat Social, a què es refereixen els articles 
11.1, 17, 18.1, 28.1, 30.2, 32.3, 35.1, 37, 43.1 i 48.2 del Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat 
Social, i a donar una nova regulació als diferents tràmits relatius a la liquidació de quotes i 
a la seva impugnació que preveuen els articles 9, 15 a 19, 29, 31, 32.5, 33.5, 45.1, 55, 
65.4, 77.2 i 91 i la disposició addicional segona del Reglament general sobre cotització i 
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, així com a diferents aspectes de la seva 
gestió recaptadora, continguts als articles 1.1, 6.1, 10, 13, 25, 36.1, 54.4, 56.3, 58 a 60, 62, 
65 i 85.1 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, amb la finalitat que 
les previsions dels preceptes esmentats d’aquests dos últims reglaments, actualment 
limitades al sistema d’autoliquidació de quotes i, en determinats aspectes puntuals, al de 
liquidació simplificada d’aquestes, s’estenguin d’una manera clara i uniforme als tres 
models de liquidació de quotes que han de coexistir com a conseqüència de les mesures 
adoptades mitjançant la Llei 34/2014, de 26 de desembre.

Mitjançant les modificacions efectuades als articles 11.1, 17.1 i 30.2 del Reglament 
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors a la Seguretat Social, dirigides a establir l’obligatorietat de comunicació del 
codi de conveni col·lectiu aplicable a les empreses i als seus treballadors, a més de facilitar 
l’aplicació del nou sistema de liquidació directa de quotes, també es compleix el manament 
legal que estableix a aquest efecte l’apartat 1.d) de la disposició addicional segona del 
Reial decret llei 7/2011, de 10 de juny, de mesures urgents per a la reforma de la negociació 
col·lectiva.

A més de les reformes introduïdes als reglaments generals a què es fa referència per 
a la seva adequació al sistema de liquidació directa de quotes, que representen la part 
principal d’aquest Reial decret, també és oportú, en aplicació del principi de jerarquia 
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normativa, modificar altres dels seus preceptes que s’han vist afectats per diverses 
mesures legals adoptades amb posterioritat a la seva aprovació.

Això ocorre amb l’article 20.2 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social i amb els 
articles 9.4 i 117.1 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, la regulació 
dels quals s’adapta en funció de la nova redacció donada per la repetida Llei 34/2014, de 
26 de desembre, en la seva disposició final tercera, a la disposició addicional cinquantena.4 
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, com a conseqüència de la 
implantació de la */*taula edictal única a través del «Butlletí Oficial de l’Estat», a partir de 
l’1 de juny de 2015.

Per la seva banda, el termini per a la conservació dels documents relatius a la 
inscripció, l’afiliació i les altes, baixes i variacions de dades que estableixen els articles 
35.4 i 52.1 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social s’estableix en quatre anys; així, 
s’equipara expressament al fixat com a límit per complir aquesta obligació als efectes de 
considerar produïda la infracció lleu sobre la mateixa matèria tipificada per l’article 21.1 del 
text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. El mateix ocorre amb les referències al termini per a la 
devolució de les quotes ingressades indegudament en cas d’afiliacions indegudes i al de 
reclamació de les quotes en cas de baixes indegudes, efectuades respectivament als 
articles 59.2 i 61.1.3r del mateix Reglament, que s’acomoden així expressament als 
terminis de prescripció del dret a aquesta devolució i per exigir l’ingrés de les quotes, fixats 
també en quatre anys pels articles 23 i 21 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social.

Al seu torn, la regulació dels articles 48.1 del Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat 
Social i 55.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, relatius a les peculiaritats que en totes dues matèries presenta el règim 
especial dels treballadors del mar, i de la disposició addicional segona del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, sobre col·laboració de l’Institut Social de la 
Marina en la gestió recaptadora, s’ajusta en funció de la reforma introduïda per la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a l’article 9 
del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972, de 21 de juny, pel qual 
es regula l’esmentat règim especial de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2864/1974, 
de 30 d’agost, d’acord amb la qual el requisit d’estar al corrent en el pagament de la 
cotització ja no és exigible per autoritzar el despatx de vaixells.

Així mateix, per raons de conveniència per a la gestió, es procedeix a modificar 
l’article 52.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, referent a l’aplicació de coeficients correctors en la cotització al règim 
especial dels treballadors del mar, els apartats 2 i 3 de l’article 9 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, regulador de les notificacions en matèria de gestió 
recaptadora, i els articles 87.4 i 122.6 del mateix Reglament, relatius a la restitució de 
sobrants derivats de les actuacions d’execució forçosa en via de constrenyiment.

Finalment, es reforma l’article 7 del Reglament general de la gestió financera de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost, que regula els 
moviments financers dels fons del sistema de la Seguretat Social, amb l’objecte de 
concretar les competències de la Tresoreria General de la Seguretat Social per efectuar 
operacions de tresoreria i de possibilitar alternatives de gestió a l’actual dipòsit d’aquests 
fons al Banc d’Espanya.

En el seu procés de tramitació, aquest Reial decret ha estat sotmès al tràmit d’audiència 
dels agents socials.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen l’article 5 i la disposició final 
setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, així com de l’habilitació específica que estableix la 
disposició final primera de la Llei 34/2014, de 26 de desembre.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 24 de juliol de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors a 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 treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de 
gener, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«1. La sol·licitud d’inscripció de l’empresari ha de contenir:

1r El nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de la persona que el 
representi, així com la identificació del mitjà preferent i del lloc que s’assenyali als 
efectes de notificacions.

2n Les dades relatives a la denominació, el domicili i l’activitat econòmica 
principal de l’empresa així com, si s’escau, a altres activitats concurrents amb 
aquesta que impliquin la producció de béns i serveis que no s’integrin en el procés 
productiu de la principal, i si és necessari o no que se li assignin diversos codis de 
compte de cotització. També s’hi ha d’indicar el codi o els codis de conveni col·lectiu 
aplicables a l’empresa, si s’escau, i les altres dades que siguin necessàries per a la 
gestió del sistema de la Seguretat Social.

3r El lloc i la data de la sol·licitud d’inscripció.
4t La signatura del sol·licitant o l’acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat 

expressada per qualsevol mitjà.
5è L’òrgan, el centre o la unitat administrativa al qual es dirigeix.»

Dos. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Comunicació de variacions de dades.

1. La comunicació de variacions en les dades consignades en formular la 
sol·licitud d’inscripció o en les comunicacions a què es refereix l’article 5.3 d’aquest 
Reglament és obligatòria per als empresaris en els casos següents:

1r Canvi de nom de la persona física o de denominació de la persona jurídica 
inscrites amb anterioritat.

2n Canvi del domicili legal de l’empresari.
3r Canvi de l’entitat que cobreixi les contingències d’accidents de treball i 

malalties professionals i, si s’escau, la prestació econòmica per incapacitat temporal 
derivada de contingències comunes.

4t En els supòsits en què els empresaris contractistes i subcontractistes tinguin 
el deure d’informar la Tresoreria General de la Seguretat Social de conformitat amb 
el que estableixen l’article 42 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i les normes que el 
despleguen.

5è Canvi de conveni o convenis col·lectius aplicables a l’empresa.
6è Canvi d’activitat econòmica i, en general, qualsevol altra variació que afecti 

les dades declarades amb anterioritat respecte a la inscripció de l’empresa i obertura 
de comptes de cotització.
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2. La comunicació de variacions ha d’anar dirigida a la direcció provincial de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o administració de la Seguretat Social a la 
província en què es va formular la inscripció, i es pot presentar als registres i llocs 
assenyalats a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i a la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i s’ha d’efectuar 
en el model oficial, dins del termini de tres dies naturals, comptats a partir de la data 
en què es produeixin, excepte en el cas a què es refereix l’apartat 1.3r anterior, en 
què la declaració o el document acreditatiu de la nova opció i la comunicació del 
cessament de l’anterior s’han de presentar amb una antelació de deu dies naturals 
a la seva efectivitat, i s’hi ha d’indicar la nova entitat per la qual s’hagi optat per a la 
protecció de les contingències professionals i, si s’escau, de la prestació econòmica 
per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, dins dels límits que 
estableix l’article 14.4 d’aquest Reglament i d’acord amb el que aquest disposa al 
respecte en la normativa reguladora de les mútues col·laboradores amb la Seguretat 
Social.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 18 queda redactat de la manera següent:

«1. Els empresaris han de comunicar l’extinció de l’empresa o el cessament 
temporal o definitiu de la seva activitat a la direcció provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o administració de la Seguretat Social a la província 
en què es va practicar la inscripció, en el model oficial i dins dels tres dies naturals 
següents a aquell en què una o l’altre es produeixin. Les comunicacions esmentades 
es poden presentar als registres i llocs que determinen l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 11/2007, de 22 de juny, als efectes del que 
preveu l’article 12.1.1r d’aquest Reglament.

Les comunicacions d’extinció o cessament de l’empresari han d’anar 
acompanyades, si s’escau, de les sol·licituds de baixa dels treballadors al seu 
servei, i donen lloc a la corresponent nota d’intervenció, en el */*Registre 
d’empresaris, de l’extinció o del cessament en la inscripció d’aquell.»

Quatre. L’apartat 2 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«2. En els supòsits d’extinció de l’empresa o de cessament definitiu en la seva 
activitat sense que es comuniqui per part dels obligats a fer-ho a la direcció provincial 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social o administració de la Seguretat 
Social i sense cursar la baixa dels treballadors en alta, la direcció provincial o 
administració esmentada ha de procedir d’ofici a prendre nota al Registre 
d’empresaris de l’extinció de l’empresa, del cessament en l’activitat i de la baixa dels 
treballadors, amb la comunicació prèvia individual als interessats o, en cas que se’n 
desconegui el domicili o que no s’hagi pogut practicar aquesta comunicació, amb la 
notificació prèvia mitjançant un anunci publicat al «Butlletí Oficial de l’Estat», en la 
forma i amb els requisits que estableixen amb caràcter general els articles 58 a 61 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 28 queda redactat de la manera següent:

«1. Les dades facilitades en practicar-se l’afiliació que, per qualsevol 
circumstància, experimentin una variació s’han de comunicar per part de l’empresari 
i, si s’escau, del treballador interessat a qualsevol direcció provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o administració de la Seguretat Social, dins dels tres 
dies naturals següents a aquell en què es produeixi la variació i mitjançant els 
models oficials o pel sistema establert a l’efecte.

Si les comunicacions de variació de dades es presenten als altres registres i 
llocs que preveuen l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, cal atenir-se al que disposa l’apartat 1.1r de l’article 
anterior.»
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Sis. L’apartat 2 de l’article 30 queda redactat de la manera següent:

«2. La sol·licitud d’alta ha de contenir les dades relatives a l’exercici de 
l’activitat que facilitin una informació completa a les entitats gestores i a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i, en especial, les següents:

1r En el document per a l’alta dels treballadors per compte d’altri han de figurar, 
respecte de l’empresari, el seu nom o raó social, codi de compte de cotització i 
règim de Seguretat Social aplicable, i respecte del treballador, el seu nom i cognoms, 
el número de la Seguretat Social i, si aquest no és exigible, el número d’afiliació a la 
Seguretat Social, així com el del document nacional d’identitat o equivalent, domicili, 
data d’iniciació de l’activitat, grup de cotització, condicions especials d’aquesta i, als 
efectes de la corresponent a accidents de treball i malalties professionals, l’activitat 
econòmica o ocupació exercida, d’acord amb la tarifa de primes vigent.

Al document per a l’alta també han de figurar el codi o els codis de conveni 
col·lectiu que, si s’escau, siguin aplicables al treballador per compte d’altri, que han 
de coincidir amb el corresponent al codi de compte de cotització en què s’hagi de 
produir l’alta o, en cas que s’hagi declarat aplicable a l’empresa més d’un conveni, 
amb aquell o aquells que li corresponguin entre els que figurin vinculats a aquest 
compte de cotització.

2n El document per a l’alta dels treballadors per compte propi, a més de les 
dades indicades al paràgraf primer de l’ordinal anterior relatives als treballadors per 
compte d’altri, ha de contenir les referides a la seva activitat econòmica o ocupació, 
la seu d’aquesta, si és diferent del domicili del titular, el règim de Seguretat Social en 
què se sol·licita la inclusió i, si s’escau, les relatives a les peculiaritats en matèria de 
cotització i acció protectora.»

Set. L’apartat 3 de l’article 32 queda redactat de la manera següent:

«3. Les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades dels treballadors s’han 
de formular en els terminis següents:

1r Les sol·licituds d’alta s’han de presentar per part dels subjectes obligats 
amb caràcter previ al començament de la prestació de serveis pel treballador, sense 
que en cap cas ho puguin ser abans dels 60 dies naturals anteriors al previst per a 
l’inici d’aquella.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del que preveuen 
especialment els articles 43 i següents d’aquest Reglament.

En tot cas, quan l’empresari no compleixi la seva obligació de sol·licitar l’alta 
dels seus treballadors o assimilats dins del termini, aquests, sense perjudici de les 
responsabilitats en què aquell pugui incórrer, la poden sol·licitar directament en 
qualsevol moment posterior a la constatació de l’incompliment esmentat. En aquests 
supòsits, la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
l’administració de la Seguretat Social ha de donar compte d’aquestes sol·licituds a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’objecte de les comprovacions i 
efectes que siguin procedents.

2n Les sol·licituds de baixa i de variacions de dades dels treballadors s’han de 
presentar dins del termini dels tres dies naturals següents al del cessament a la 
feina o a aquell en què es produeixi la variació.

3r Excepcionalment, el director general de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social pot autoritzar la presentació de les sol·licituds d’alta, baixa i variació 
de dades dels treballadors en altres terminis diferents dels que estableixen amb 
caràcter general els paràgrafs 1r i 2n a aquells empresaris que justifiquin 
degudament la seva dificultat per complir-los.

Les autoritzacions concedides es poden revocar si es posa de manifest que amb 
aquestes s’originen perjudicis als treballadors amb vista al seu dret a les prestacions 
o es dificulta el compliment de les obligacions dels responsables del pagament en 
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matèria de Seguretat Social o la gestió i el control del procés recaptador de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Vuit. El paràgraf 1r de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 35 queden redactats de la 
manera següent:

«1r En tots els casos, les altes les sol·licituds de les quals s’hagin presentat 
amb caràcter previ a la prestació de serveis únicament esdevenen efectives, amb 
vista als drets i les obligacions inherents a la situació d’alta esmentada, a partir del 
dia en què s’iniciï l’activitat.

Les altes les sol·licituds de les quals s’hagin presentat amb anterioritat a la 
iniciació de la prestació de serveis en els termes que regula l’article 32.3.1r d’aquest 
Reglament no esdevenen efectives quan qui les hagi formulat comuniqui la 
no-iniciació de la prestació de serveis dels treballadors a què es refereixin aquestes 
amb anterioritat al dia indicat per a l’esmentada iniciació, pels mitjans o procediments 
utilitzats per sol·licitar aquestes altes prèvies.

Les altes sol·licitades per l’empresari o, si s’escau, pel treballador fora dels 
termes establerts només tenen efecte des del dia en què es formuli la sol·licitud, 
llevat que, en cas que s’apliqui el sistema d’autoliquidació de quotes que preveu 
l’article 19.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, s’hagi produït el 
seu ingrés dins del termini reglamentari; en aquest cas l’alta retrotreu els seus 
efectes a la data en què s’hagin ingressat les primeres quotes corresponents al 
treballador de què es tracti.

Les sol·licituds defectuoses esdevenen efectives, d’acord amb els paràgrafs 
anteriors, quan es reparin en el termini de deu dies les dades o els documents 
omesos i requerits.»

«4. Un cop reconegut el dret a l’alta per la direcció provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o per l’administració de la Seguretat Social 
competent, aquesta expedeix el corresponent justificant, que l’empresari ha de 
conservar mentre el treballador no sigui baixa i, en tot cas, durant quatre anys, o el 
treballador autònom, amb obligació de conservar aquest justificant també durant el 
mateix període.

Així mateix, un cop declarada la baixa, el document que l’acrediti s’ha de 
conservar durant el mateix període de quatre anys.

Les obligacions de conservació dels justificants a què es refereixen els paràgrafs 
anteriors es consideren complertes amb la sola impressió, autoritzada per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, dels comunicats d’alta i baixa les dades 
dels quals s’hagin transmès al fitxer general d’afiliació per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics, en el moment en què les requereixin els interessats o una 
autoritat judicial o administrativa.»

Nou. L’article 37 queda redactat de la manera següent:

«Article 37. Efectes de les variacions de dades dels treballadors.

1. Les variacions que es puguin produir en les dades dels treballadors en alta 
causen efectes a partir del moment en què aquelles es produeixin sempre que es 
comuniquin dins del termini establert i en la forma pertinent a la direcció provincial 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social o a l’administració de la Seguretat 
Social, de conformitat amb el que disposa l’article 28 d’aquest Reglament.

Si passa altrament, esdevenen efectives a partir del dia en què es comuniquin, 
excepte quan la variació produïda en una data anterior tingui repercussió en la 
cotització; en aquest cas, retrotreu els seus efectes al dia en què hagi tingut lloc, i 
és procedent tant la reclamació de les quotes que siguin exigibles com el dret a la 
devolució d’aquelles que s’hagin ingressat indegudament, de conformitat amb la 
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normativa que sigui aplicable en cada cas, sempre que unes i les altres no siguin 
anteriors als últims quatre anys.

2. Els subjectes obligats a comunicar aquestes variacions incorren en les 
sancions i en les responsabilitats que es derivin de la seva falta amb anterioritat a la 
data en què es produeixi la comunicació.»

Deu. La norma 1a de l’apartat 1 de l’article 43 queda redactada de la manera següent:

«1a Respecte als professionals taurins, la seva inclusió en el cens d’actius de 
conformitat amb el que preveuen l’article 13.2 del Reial decret 2621/1986, de 24 de 
desembre, i les seves normes de desplegament determina la seva consideració en 
situació d’alta, a tots els efectes, durant cada any natural.

L’exclusió d’aquest cens implica, per la seva part, la baixa automàtica del 
professional taurí en el règim general de la Seguretat Social, en els termes i amb els 
efectes que estableixen les normes esmentades.»

Onze. Els apartats 1 i 2 de l’article 48 queden redactats de la manera següent:

«1. En el règim especial dels treballadors del mar, cada embarcació té la 
consideració d’un centre de treball, al qual s’assigna un codi de compte de cotització 
propi del qual es pren nota al Registre d’empresaris i que s’ha d’anotar, així mateix, 
en el rol o la llicència de l’embarcació.

La justificació d’haver estat inscrita l’empresa i identificada l’embarcació al 
registre constitueix un requisit necessari perquè l’autoritat marítima competent 
autoritzi el seu despatx per sortir al mar.

2. L’afiliació i les altes, baixes i variacions de dades de treballadors en aquest 
règim especial s’han d’ajustar al que estableix amb caràcter general aquest 
Reglament respecte als terminis i les condicions per a la seva formalització.»

Dotze. L’apartat 1 de l’article 52 queda redactat de la manera següent:

«1. Els empresaris i, si s’escau, els treballadors per compte propi estan 
obligats a conservar, durant un període mínim de quatre anys, els documents 
justificatius de la inscripció de l’empresari, de la formalització de la cobertura i 
tarifació de les contingències professionals i de la cobertura de la prestació 
econòmica per incapacitat temporal, així com de l’afiliació, altes, baixes i variacions 
de dades dels treballadors, en els termes que regula el títol anterior.»

Tretze. L’apartat 2 de l’article 59 queda redactat de la manera següent:

«2. Si s’han efectuat cotitzacions respecte de persones excloses de l’àmbit 
d’aplicació del sistema de la Seguretat Social, aquestes no tenen cap efecte i els 
subjectes respecte dels quals s’hagin ingressat les quotes indegudes esmentades, 
hagin causat o no prestacions i llevat que s’hagin ingressat maliciosament, tenen 
dret a la seva devolució, amb deducció prèvia, en tot cas, de l’import de les 
prestacions que es percebin indegudament, sempre que unes i les altres no siguin 
anteriors als últims quatre anys.»

Catorze. El paràgraf 3r de l’apartat 1 de l’article 61 queda redactat de la manera 
següent:

«3r Independentment de quina sigui la causa per la qual es declari indeguda la 
baixa, en cas que continuï la prestació de serveis, l’exercici de l’activitat o la situació 
connexa amb aquesta, no queda interrompuda l’obligació de cotitzar durant la baixa 
causada indegudament, i es reclamen així mateix les quotes pertinents sempre que 
no siguin anteriors als últims quatre anys.»
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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’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, es modifica en els termes 
següents:

U. S’afegeix un apartat 5 a l’article 9, amb la redacció següent:

«5. Els prorratejos indicats als apartats 1 i 2 per als supòsits de pluriocupació 
es porten a terme a sol·licitud de les empreses o dels treballadors afectats i 
esdevenen efectius a partir de la liquidació de quotes que correspongui al mes en 
què s’acrediti l’existència de la situació de pluriocupació, llevat que es tracti de 
períodes en què hagi prescrit l’obligació de cotitzar.»

Dos. L’article 15 queda redactat de la manera següent:

«Article 15. Liquidació de les quotes com a contingut de l’obligació de cotitzar.

1. L’obligació de cotitzar als règims del sistema de la Seguretat Social implica 
la realització de les operacions, comunicacions i altres actes necessaris per a la 
determinació de les quotes de la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació 
conjunta amb aquestes, així com, si s’escau, dels recàrrecs i interessos sobre 
aquestes quotes, mitjançant l’aplicació del tipus o els tipus de cotització 
corresponents a la base o les bases de cotització dels subjectes pels quals existeix 
obligació de cotitzar durant el període o els períodes a liquidar, deduint, si s’escau, 
l’import de les deduccions procedents, en els termes i les condicions establerts als 
efectes del compliment de l’obligació esmentada.

2. La determinació de les quotes de la Seguretat Social i pels conceptes de 
recaptació conjunta s’ha d’efectuar mitjançant algun dels sistemes de liquidació 
següents que estableix l’article 19.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social:

a) En el sistema d’autoliquidació de quotes, la seva determinació o càlcul 
correspon als subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar, llevat 
que la seva quantia la determinin les normes reguladores de la cotització a la 
Seguretat Social en cada exercici econòmic.

Els subjectes responsables esmentats han de transmetre les liquidacions de 
quotes a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través de mitjans electrònics, 
excepte en els casos en què sigui procedent presentar els documents de cotització 
corresponents a cada període */*a liquidar.

b) En el sistema de liquidació directa de quotes, la seva determinació o càlcul 
correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social, i el subjecte responsable 
del compliment de l’obligació de cotitzar ha de sol·licitar el càlcul de la liquidació per 
cada treballador i ha d’aportar les dades que siguin necessàries per efectuar la 
liquidació, en tots dos casos per mitjans electrònics.

c) En el sistema de liquidació simplificada de quotes, la seva determinació l’ha 
d’efectuar la Tresoreria General de la Seguretat Social sempre que l’alta dels 
subjectes obligats a què es refereixin aquestes quotes, en els supòsits en què sigui 
procedent, s’hagi sol·licitat en el termini establert per reglament, sense que sigui 
exigible el compliment de les obligacions assenyalades als paràgrafs anteriors.

Si se sol·licita l’alta fora del termini reglamentari, mitjançant aquest sistema es 
liquiden les quotes corresponents als períodes posteriors a la presentació de la 
sol·licitud, i no és exigible el compliment de les obligacions que estableixen els 
paràgrafs anteriors respecte a aquestes quotes.

3. El que disposa l’apartat anterior s’entén sense perjudici de les funcions de 
comprovació i control que, respecte de les liquidacions de quotes efectuades 
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mitjançant qualsevol dels sistemes indicats, corresponen a la Tresoreria General de 
la Seguretat Social i a altres òrgans administratius, en els termes que estableixen 
aquest Reglament, el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social i 
altres disposicions complementàries, així com a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en exercici de les competències que té atribuïdes legalment.»

Tres. L’article 16 queda redactat de la manera següent:

«Article 16. Període de liquidació.

1. El període de liquidació de les quotes de la Seguretat Social i pels conceptes 
de recaptació conjunta amb aquestes és el termini al qual estan referides les 
operacions, comunicacions i altres actuacions necessàries per a la determinació 
d’aquelles, als efectes del seu pagament.

2. Llevat que s’estableixin o s’autoritzin expressament liquidacions per 
períodes superiors o inferiors, en els termes i les condicions que determini el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, els períodes de liquidació de quotes estan 
referits a mensualitats naturals completes, encara que la meritació d’aquelles i/o el 
seu pagament s’efectuï per períodes diferents de mesos; en aquest cas s’apliquen 
les regles següents:

a) Les liquidacions de quotes que han de recaure sobre bases constituïdes per 
retribucions meritades per hores, dies o setmanes s’han de referir a les del mes 
natural a què en correspongui la meritació, independentment del fet que el pagament 
d’aquestes liquidacions s’hagi d’efectuar dins del mateix termini o en un altre de 
diferent establert a l’efecte.

b) Les liquidacions de quotes referides a conceptes retributius inclosos en la 
base de cotització però que es meritin per períodes superiors al mensual o que no 
tinguin caràcter periòdic i que se satisfacin dins de l’exercici econòmic corresponent 
es prorrategen en les liquidacions mensuals de l’exercici esmentat, en els termes 
que estableixi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

c) Les parts proporcionals de conceptes retributius inclosos en la base de 
cotització relatives a mesos que ja hagin estat objecte de liquidació i, si s’escau, de 
pagament, així com els increments de les bases, dels tipus o de les mateixes quotes 
que hagin de tenir efectes retroactius són objecte de liquidacions complementàries, 
i s’ha de relacionar o declarar separadament les bases de cotització per a cada mes 
de conformitat amb els límits, les bases i els tipus i altres condicions vigents en els 
mesos a què corresponguin els salaris.

Igualment s’han de liquidar, si s’escau, les gratificacions que no puguin ser 
objecte de quantificació anticipada, totalment o parcialment, als efectes del prorrateig 
a què es refereix el paràgraf b).»

Quatre. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Deduccions.

1. Les liquidacions de les quotes íntegres, resultants d’aplicar a les bases de 
cotització en la seva totalitat el tipus que correspongui o, si s’escau, les liquidacions 
de les quotes fixes, únicament poden ser objecte de deducció mitjançant correcció 
de la base, minoració del tipus, reducció o bonificació de les quotes, per les causes 
i en els termes i les condicions establerts expressament, sense perjudici de 
l’aplicació de la compensació i altres causes d’extinció dels deutes amb la Seguretat 
Social quan siguin procedents, d’acord amb el que preveuen els articles 51 i 60 del 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

Als efectes del que indica el paràgraf anterior, l’adquisició, el manteniment i la 
pèrdua de les reduccions, bonificacions i altres beneficis en les bases, tipus i quotes 
de la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta s’ha d’ajustar al que 
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disposa la llei i, en particular, els articles 77 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i 29 de la Llei 50/1998, de 30 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

2. En el sistema d’autoliquidació de quotes, l’aplicació de les correccions de 
bases, minoracions de tipus, reduccions i bonificacions l’ha d’efectuar el subjecte 
responsable del compliment de l’obligació de cotitzar en les liquidacions de quotes 
transmeses dins del termini establert legalment o, quan sigui procedent, en els 
documents de cotització presentats en aquest termini, i s’ha d’ingressar únicament 
la quota líquida resultant, llevat que la norma que les estableixi disposi una altra 
cosa i sense perjudici que els seus beneficiaris puguin sol·licitar posteriorment el 
rescabalament de l’import de la correcció, minoració, reducció o bonificació de 
l’entitat o organisme que hagi d’assumir el seu cost.

3. En els sistemes de liquidació directa i de liquidació simplificada de quotes, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’aplicar les correccions de bases, 
minoracions de tipus, reduccions i bonificacions que corresponguin als treballadors 
pels quals es practiqui la liquidació dins de termini, per a l’ingrés de les quotes 
resultants pels subjectes responsables i sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar 
amb posterioritat el rescabalament indicat a l’apartat anterior.

4. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot comprovar la correcta 
aplicació de les deduccions a què es refereix aquest article, independentment del 
sistema de liquidació utilitzat. Les deduccions aplicades sense causa i/o sense la 
forma deguda donen lloc a les liquidacions i reclamacions administratives que siguin 
procedents, sense perjudici de les sancions que siguin pertinents.

El que disposa el paràgraf anterior s’entén sense perjudici de les facultats de 
comprovació que corresponen a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en exercici 
de les funcions que té atribuïdes legalment.»

Cinc. L’article 18 queda redactat de la manera següent:

«Article 18. Forma i terminis de les liquidacions de quotes.

1. En el sistema d’autoliquidació, les liquidacions de les quotes de la Seguretat 
Social, tant per contingències comunes com professionals, que s’hagin meritat 
durant el període a què es refereix la liquidació amb aplicació, si s’escau, de les 
deduccions, compensacions i recàrrecs que siguin procedents, efectuades pels 
subjectes responsables del seu ingrés, han de contenir les dades que siguin 
necessàries per a l’exercici de les funcions de comprovació i, si s’escau, liquidació, 
així com de les altres funcions de gestió recaptadora i de l’acció protectora atribuïdes 
a les entitats gestores i a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquestes liquidacions són objecte de transmissió electrònica a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o, si s’escau, de presentació mitjançant els respectius 
documents de cotització, fins a l’últim dia natural del respectiu termini reglamentari 
d’ingrés, de conformitat amb el que preveuen els articles 55 i 56 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, independentment del fet que les 
quotes i els recàrrecs que puguin ser aplicables s’ingressin o no dins d’aquest 
termini.

2. En el sistema de liquidació directa, les liquidacions de quotes s’han de 
practicar de la manera i dins dels terminis següents:

a) Els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar han de 
sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la pràctica de la liquidació 
de les quotes de la Seguretat Social i aportar les dades que permetin efectuar-ne el 
càlcul, fins al penúltim dia natural del termini reglamentari d’ingrés.

b) El càlcul de la liquidació s’ha d’efectuar en funció de les dades de què 
disposi la Tresoreria General de la Seguretat Social sobre els subjectes obligats a 
cotitzar, constituïdes tant per les que ja hagin facilitat els subjectes responsables en 
compliment de les obligacions establertes en matèria d’inscripció d’empreses i 
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afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, i per les altres que 
tinguin en poder seu i afectin la cotització, com per les que hagin d’aportar, si 
s’escau, els subjectes responsables esmentats en cada període de liquidació. 
Respecte a aquestes últimes dades, el subjecte responsable pot sol·licitar a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social la utilització de les que ja hagi comunicat 
anteriorment, als efectes del càlcul de les liquidacions corresponents a períodes 
posteriors.

c) La Tresoreria General ha d’aplicar les deduccions a què es refereix l’article 
anterior que siguin procedents així com, si s’escau, la compensació de l’import de 
les prestacions abonades en règim de pagament delegat amb el de les quotes 
degudes corresponents al mateix període de liquidació, en funció de les dades 
rebudes de les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que preveu l’article 26.5 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social.

d) Si la liquidació es pot practicar amb les dades indicades, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social ha de procedir al càlcul, i ha d’emetre el document 
electrònic de pagament i la relació nominal de treballadors dins del termini 
reglamentari d’ingrés.

e) Si la liquidació no es pot efectuar perquè les dades són insuficients o no 
s’adeqüen a la normativa sobre cotització i recaptació de la Seguretat Social, la 
Tresoreria General, en un termini màxim de 48 hores a comptar de l’aportació 
d’aquells, ha d’informar el subjecte responsable sobre la causa que n’impedeix el 
càlcul, i aquest l’ha de solucionar i, si s’escau, comunicar novament les dades que 
permetin practicar la liquidació, fins al penúltim dia natural del termini reglamentari 
d’ingrés, per al seu pagament dins del termini esmentat.

Si no se soluciona la causa que impedeix la liquidació, el servei comú esmentat 
de la Seguretat Social ha de procedir a reclamar l’import de les quotes degudes de 
conformitat amb els articles 30 i 32 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social.

Sense perjudici de l’indicat al paràgraf anterior, el subjecte responsable de 
l’ingrés pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la pràctica de la 
liquidació de les quotes corresponents als treballadors les dades dels quals en 
permetin el càlcul. En aquest cas, s’emet el document electrònic de pagament de la 
cotització corresponent a aquests treballadors i la relació nominal referida a ells.

f) Si el subjecte responsable de l’ingrés de les quotes sol·licita la rectificació o 
anul·lació de la liquidació practicada abans del penúltim dia natural del termini 
reglamentari d’ingrés, les seves obligacions en aquest sistema de liquidació es 
consideren complertes en cas que concorri alguna de les circumstàncies següents:

1a Quan sigui possible efectuar una nova liquidació de quotes dins del termini 
reglamentari d’ingrés després de sol·licitar-ne la pràctica i comunicar les dades 
necessàries per a això.

2a Quan no sigui possible efectuar una nova liquidació de quotes dins del 
termini esmentat per causes imputables exclusivament a l’Administració.

3a Quan, dins del termini reglamentari d’ingrés, el subjecte responsable 
d’aquest sol·liciti la rectificació d’errors materials, aritmètics o de càlcul en la 
liquidació practicada que siguin imputables exclusivament a l’Administració, i la nova 
liquidació en què es corregeixin aquests errors s’efectuï fora de termini.

3. Al sistema de liquidació simplificada, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social practica la liquidació de les quotes de la Seguretat Social corresponents a 
cada període sense necessitat de sol·licitud prèvia per part del subjecte responsable, 
i es considera comunicada o presentada dins de termini de conformitat amb el que 
preveu l’article 26.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per al seu 
ingrés per part d’aquell.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 177  Dissabte 25 de juliol de 2015  Secc. I. Pàg. 12

4. Mentre es recaptin conjuntament amb les quotes de la Seguretat Social, les 
corresponents a la contingència de desocupació, així com per al Fons de Garantia 
Salarial i per formació professional, es liquiden i comuniquen de la mateixa manera 
i en el mateix termini que aquelles.»

Sis. L’article 19 queda redactat de la manera següent:

«Article 19. Control de les liquidacions.

1. La Tresoreria General de la Seguretat Social, de conformitat amb l’article 32 
bis del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, pot comprovar l’exactitud 
i veracitat de les operacions efectuades i de les dades utilitzades i/o aportades per 
a la liquidació de les quotes, sigui quin sigui el sistema pel qual s’hagi procedit al seu 
càlcul o determinació, així com sol·licitar, amb l’excepció que preveu l’article 35.f) de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, els informes i la documentació necessària per 
a la justificació d’aquestes dades i operacions.

Les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social també poden 
exercir funcions de control de les liquidacions, dins de les seves respectives 
competències.

El que disposen els paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici de les facultats 
de comprovació que corresponen a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
exercici de les funcions que té atribuïdes legalment.

2. Quan en les liquidacions de quotes de la Seguretat Social i pels conceptes 
de recaptació conjunta s’hagin aplicat la compensació de prestacions abonades en 
règim de pagament delegat o les deduccions a què es refereix l’article 17 d’aquest 
Reglament, encara que siguin de concessió automàtica per imperi de la llei, les 
entitats gestores i col·laboradores han de comprovar la procedència i exactitud de 
les compensacions i deduccions que vagin a càrrec del 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 diferents 
contingències i conceptes de recaptació conjunta les liquidacions efectuades perquè 
aquella procedeixi a la comprovació i el control de l’exactitud de les deduccions i 
compensacions. L’entitat esmentada ha de donar compte a la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, si s’escau, de les resolucions fermes o comunicacions fefaents 
dictades en aquest respecte per a la reclamació administrativa de l’import que sigui 
procedent.

3. Quan les funcions de control de les liquidacions no estiguin atribuïdes 
expressament a un òrgan o una entitat determinada, es considera que el seu 
exercici correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Set. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 29, i el seu actual apartat 4 passa a constituir 
el nou apartat 3 de l’article esmentat.

Vuit. L’article 31 queda redactat de la manera següent:

«Article 31. Cotització dels representants de comerç.

Respecte als representants de comerç, la cotització per a totes les contingències 
i situacions emparades per l’acció protectora del règim general, així com pels 
conceptes de recaptació conjunta amb les quotes del règim esmentat, es regeix per 
les normes de les subseccions precedents, sense més particularitat que la que 
estableix el paràgraf següent.

La base de cotització mensual per a les contingències comunes no pot ser 
inferior ni superior, respectivament, a les bases mínima i màxima establertes en 
cada moment per al grup 5 de l’escala de grups de cotització a què es refereix 
l’article 26.2, en què els representants de comerç queden inclosos, als efectes de la 
cotització per les contingències esmentades.»
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Nou. Els paràgrafs a) i c) de l’apartat 5 de l’article 32 queden redactats de la manera 
següent:

«a) Les empreses comuniquen a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
els salaris abonats efectivament a cada artista el mes natural a què es refereixi la 
cotització.»

«c) En finalitzar l’exercici econòmic de què es tracti, la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, de conformitat amb el que assenyala l’apartat 4 d’aquest article 
i tenint en compte les retribucions comunicades així com les bases cotitzades, 
efectua la liquidació definitiva corresponent als treballadors per a contingències 
comunes i desocupació, amb aplicació del tipus general establert per a aquestes 
contingències, tant el corresponent a l’aportació empresarial com a la dels 
treballadors, i procedeix, si s’escau, a la reclamació a aquests últims de l’import de 
la liquidació definitiva perquè ingressin les diferències de quotes en el termini 
reglamentari del mes següent a la seva notificació. No obstant això, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social pot autoritzar els treballadors que ho sol·licitin dins 
del mes esmentat perquè efectuïn aquest ingrés per períodes mensuals diferits en 
un o més mesos naturals fins al màxim de sis, com a terminis reglamentaris de 
pagament.

Una vegada rebuda la liquidació definitiva pel treballador, aquest pot optar, dins 
del mes següent a la notificació de la liquidació, per abonar el seu import o perquè 
la regularització s’efectuï en funció de les bases cotitzades efectivament. Si no 
efectua cap comunicació en el termini esmentat, s’entén que opta per aquesta 
última, i la Tresoreria General de la Seguretat Social procedeix a efectuar la nova 
regularització, de manera que es deixa sense efecte la primera.

En el supòsit que, un cop practicada per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social la liquidació de quotes definitiva als treballadors, s’hagi produït un excés de 
cotització en l’exercici econòmic, es procedeix, per indegudes, a la devolució, d’ofici 
o a instància de part, de les quantitats ingressades de més per part dels treballadors 
esmentats, de conformitat amb el que estableixen els articles 23 del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, 44 i 45 del Reglament general de recaptació de 
la Seguretat Social, i altres disposicions complementàries.»

Deu. El paràgraf a) de l’apartat 5 de l’article 33 queda redactat de la manera següent:

«a) Les empreses comuniquen a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
els salaris abonats efectivament a cada professional taurí el mes natural a què es 
refereixi la cotització.»

Onze. L’apartat 1 de l’article 45 queda redactat de la manera següent:

«1. El període de liquidació de l’obligació de cotitzar al règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms està sempre referit a mesos complets.

El càlcul de les quotes en aquest règim especial s’efectua mitjançant el sistema 
de liquidació simplificada, que regulen els articles 15 i següents.»

Dotze. L’apartat 3 de l’article 52 queda redactat de la manera següent:

«3. En tot cas, per a la determinació de les bases de cotització per 
contingències comunes, desocupació i cessament d’activitat respecte dels 
treballadors inclosos en els grups segon i tercer d’aquest règim especial, a què es 
refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 54, a les quantitats resultants d’acord amb les 
normes establertes als apartats precedents d’aquest article s’apliquen els coeficients 
correctors establerts o que estableixi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a 
proposta de l’Institut Social de la Marina, un cop oïdes les organitzacions sindicals i 
empresarials representatives, les confraries de pescadors i les organitzacions de 
productors pesquers.
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Els coeficients correctors esmentats es fixen tenint en compte les característiques 
que concorrin en les activitats compreses en els grups esmentats i la capacitat 
econòmica d’empreses i treballadors.»

Tretze. L’article 55 queda redactat de la manera següent:

«Article 55. Contingut i circumstàncies de l’obligació de cotitzar.

1. Respecte dels treballadors per compte d’altri inclosos en el règim especial 
dels treballadors del mar, el naixement, la durada i l’extinció de l’obligació de cotitzar 
i el període, la forma i el termini de la liquidació de les quotes, així com la seva 
comprovació i control, es regeixen pel que disposa l’article 28.

2. Respecte dels treballadors per compte propi inclosos en aquest règim 
especial, el període, la forma i el termini de la liquidació de les quotes i el naixement, 
la durada i l’extinció de l’obligació de cotitzar es regeixen pel que disposen els 
apartats 1 i 2 de l’article 45.

3. L’Institut Social de la Marina, en el marc de la seva col·laboració amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social per a la gestió recaptadora en l’àmbit del 
règim especial dels treballadors del mar, pot efectuar la comprovació de les 
liquidacions de quotes i d’altres drets de la Seguretat Social en els termes que 
estableixi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

4. En tot cas, les modalitats dels sistemes recaptadors establerts en aquest 
règim especial pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social no tenen cap altre abast 
que el de facilitar el compliment de l’obligació de cotitzar, sense que puguin afectar 
els subjectes, els continguts, la quantia i altres elements essencials d’aquesta.»

Catorze. L’apartat 4 de l’article 65 queda redactat de la manera següent:

«4. Durant les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc 
durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, la base diària de cotització és la 
base reguladora diària de la prestació corresponent. En les situacions d’incapacitat 
temporal i de maternitat en què no s’hagi causat dret al subsidi respectiu, la base 
diària de cotització es calcula, així mateix, en funció de la base reguladora diària de 
la prestació que hagi correspost, en cas que s’hagi causat dret a aquesta.

Aquesta base de cotització s’aplica durant cada dia natural en què el treballador 
romangui en alguna de les situacions indicades abans.»

Quinze. L’apartat 2 de l’article 77 queda redactat de la manera següent:

«2. Les aportacions de les empreses a què es refereix l’article 75.2 han d’estar 
constituïdes per la quantitat resultant d’aplicar el coeficient fixat pel Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social sobre la part de la quota d’accidents de treball i 
malalties professionals corresponent a les contingències d’incapacitat permanent i 
mort i supervivència.

La liquidació d’aquestes aportacions s’ha d’efectuar juntament amb la liquidació 
de quotes a què es refereixen els articles 15 i següents d’aquest Reglament, per les 
mateixes empreses autoritzades a col·laborar o bé per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, segons el sistema de liquidació aplicable, i l’ingrés s’ha d’efectuar 
juntament amb el de les quotes que aquestes empreses hagin d’abonar 
mensualment, de conformitat amb el que estableix l’article 68 del Reglament general 
de recaptació de la Seguretat Social.»

Setze. L’article 91 queda redactat de la manera següent:

«Article 91. Impugnació dels actes de liquidació.

1. Els actes duts a terme per la Tresoreria General de la Seguretat Social per 
a la determinació dels deutes l’objecte dels quals siguin recursos inclosos en la seva 
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gestió recaptadora, en els termes que indica l’article 1 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, es poden impugnar de la manera, en els terminis 
i en altres condicions que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les impugnacions dels actes de liquidació de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social únicament produeixen la suspensió del procediment recaptador en 
els termes i les condicions que preveuen l’article 30.5 del text refós de la Llei general 
de la Seguretat Social i l’article 46 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social.

2. Les administracions públiques i les entitats i els organismes dependents 
d’aquestes no poden formular un recurs administratiu enfront dels actes de liquidació 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, encara que sí un requeriment previ 
al recurs contenciós administratiu contra els actes esmentats, en el termini i les 
condicions que fixa la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada.

3. Les altres liquidacions de la Tresoreria General o altres organismes o 
administracions en l’àmbit de la Seguretat Social, als efectes del pagament o 
compliment d’obligacions nascudes d’actes o contractes l’objecte dels quals siguin 
recursos no inclosos en la gestió recaptadora atribuïda al servei comú esmentat de 
la Seguretat Social, són impugnables davant l’ordre jurisdiccional que escaigui 
d’acord amb la naturalesa dels actes o contractes esmentats.»

Disset. Se suprimeix la disposició addicional segona.

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 paràgraf n) de l’apartat 1 de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«n) Reintegrament de prestacions indegudament compensades i de 
deduccions indegudament aplicades.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«1. El període voluntari de recaptació s’inicia en la data de començament del 
termini reglamentari d’ingrés i es prolonga, si no hi ha pagament o una altra causa 
d’extinció del deute, fins a l’emissió de la provisió de constrenyiment, amb la qual es 
dóna inici al període de recaptació executiva, sense perjudici dels casos en què 
sigui aplicable el procediment de deducció.

En els casos establerts en aquest Reglament s’han de complir les obligacions 
en matèria de liquidació de quotes de la manera i en els terminis que preveuen els 
articles 26 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i 18 del Reglament 
general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, encara que no se n’arribi a efectuar 
l’ingrés dins del termini reglamentari.»

Tres. L’article 9 queda redactat de la manera següent:

«Article 9. Notificacions.

1. Les notificacions que s’efectuïn en els procediments recaptadors regulats en 
aquest Reglament s’han d’ajustar el seu contingut i s’han de cursar de conformitat 
amb el que disposen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre.
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2. La pràctica de les notificacions en matèria de gestió recaptadora de la 
Seguretat Social s’ha de dur a terme 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), totes les notificacions s’han d’efectuar 
obligatòriament mitjançant la compareixença a la seu electrònica de la Secretaria 
d’Estat de la Seguretat Social, en els termes i les condicions que estableixi el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Aquestes notificacions s’han de posar a disposició tant dels subjectes 
responsables obligats a rebre-les com dels autoritzats per a l’ús del Sistema RED, 
llevat que els subjectes responsables optin perquè les notificacions electròniques 
dirigides a ells es posin exclusivament a la seva disposició o també a la d’un tercer 
a qui hagin atorgat la representació.

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

En cas que es rebutgi expressament la notificació es considera efectuat el tràmit, 
i continua el procediment. La notificació també s’entén rebutjada, amb efecte idèntic, 
si no s’accedeix al seu contingut dins del termini indicat al 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’efectuen obligatòriament mitjançant la compareixença a la seu electrònica de 
la Secretaria d’Estat 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 també al seu representant, si n’hi ha; 
en aquest cas, aquestes notificacions es posen a disposició tant dels subjectes 
responsables com dels seus representants.

c) Respecte a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, així com a 
les seves entitats i centres mancomunats, les notificacions en matèria de gestió 
recaptadora també es practiquen a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la 
Seguretat Social, en els termes i amb l’abast que determini el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social.

d) Respecte als subjectes responsables a què es refereix el paràgraf b) que no 
optin per ser notificats per mitjans electrònics, les notificacions s’efectuen al domicili 
que hagin indicat expressament i, si no n’hi ha, al que figuri als registres de 
l’Administració de la Seguretat Social o en un altre lloc adequat per a aquest fi, i es 
practica de conformitat 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, 
que preveu aquest Reglament, s’efectuen de conformitat amb el que indica l’apartat 
2.d), llevat que ja estiguin obligats a rebre-les per mitjans electrònics o optin per ser 
notificats per aquests mitjans; en aquest cas és aplicable el que disposen els 
paràgrafs a) i b) de l’apartat 2, sense perjudici de les excepcions que, si s’escau, 
pugui establir el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

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’efectua exclusivament per mitjà d’un anunci que 
es publica de manera gratuïta al «Butlletí Oficial de l’Estat», d’acord amb el que 
preveu la disposició addicional cinquantena.4 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social.»
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Quatre. Els apartats 1 i 2 de l’article 10 queden redactats de la manera següent:

«1. Els deutes amb la Seguretat Social l’objecte dels quals estigui constituït 
per quotes, quan no s’abonin en el termini reglamentari d’ingrés, meriten els 
recàrrecs següents:

a) Quan els subjectes responsables del pagament hagin complert dins de 
termini les obligacions en matèria de liquidació que estableixen els apartats 1 i 2 de 
l’article 26 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, un recàrrec del 20 
per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes després del venciment del 
termini per al seu ingrés.

b) Quan els subjectes responsables del pagament no hagin complert dins de 
termini les obligacions en matèria de liquidació que estableixen els apartats 1 i 2 de 
l’article 26 esmentat:

1r Recàrrec del 20 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes abans 
de la finalització del termini d’ingrés que estableix la reclamació de deute o acta de 
liquidació.

2n Recàrrec del 35 per cent del deute, si s’abonen les quotes degudes a partir 
de la finalització de l’esmentat termini d’ingrés.

2. Els deutes amb la Seguretat Social que tinguin caràcter d’ingressos de dret 
públic i l’objecte dels quals estigui constituït per recursos diferents de quotes, quan 
no s’abonin dins del termini reglamentari que tinguin establert, s’han d’incrementar 
amb el recàrrec que preveu l’apartat 1.a).»

Cinc. Els apartats 2 i 3 de l’article 13 queden redactats de la manera següent:

«2. Quan el deutor hagi complert dins de termini les obligacions en matèria de 
liquidació de quotes que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, sense haver efectuat l’ingrés en el termini 
reglamentari, o quan ja s’hagi emès reclamació de deute o acta de liquidació contra 
aquell, la Tresoreria General de la Seguretat Social només pot exigir l’esmentat 
deute a un altre responsable solidari mitjançant reclamació de deute per derivació, 
o ho ha de fer, si s’escau, la Inspecció de Treball i Seguretat Social, mitjançant acta 
de liquidació, sense perjudici de les mesures cautelars que es puguin adoptar sobre 
el seu patrimoni en qualsevol moment, per assegurar el cobrament del deute.

3. Llevat que la responsabilitat solidària estigui limitada per llei, la reclamació 
de deute per derivació comprèn el principal del deute i els recàrrecs i interessos que 
s’hagin meritat en el moment de la seva emissió, en el procediment recaptador 
seguit contra el primer responsable solidari a qui s’hagi reclamat, o que hagi 
complert dins de termini les obligacions en matèria de liquidació de quotes. Inclou, 
així mateix, les costes que s’hagin generat per al cobrament del deute.

Des de la reclamació de deute o l’acta de liquidació per derivació són exigibles 
a tots els responsables solidaris el principal, els recàrrecs i interessos que s’hagin 
d’exigir a aquest primer responsable, i totes les costes que es generin per al 
cobrament del deute.»

Sis. Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 25 queden redactats de la manera següent:

«2. Els justificants del pagament són, segons els casos:

a) Els rebuts de liquidació de cotitzacions i altres documents d’ingrés de deutes 
amb la Seguretat Social, degudament diligenciats i validats pels col·laboradors en la 
gestió recaptadora.

b) Els rebuts expedits pels òrgans recaptadors o pels col·laboradors en la 
gestió recaptadora.

c) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat.
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d) Qualsevol altre document al qual específicament atorgui caràcter de 
justificant de pagament el director general de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

3. Els empresaris i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació 
de cotitzar han de conservar una còpia dels justificants de pagament durant un 
termini de quatre anys. Quan la liquidació de quotes no s’efectuï a través de mitjans 
electrònics, també han de conservar, durant el mateix termini, una còpia dels 
documents de cotització presentats.

4. Els empresaris han d’informar els interessats, dins del mes següent a aquell 
en què correspongui l’ingrés de les quotes, de les dades relatives a la cotització a la 
Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.

Quan aquestes dades es transmetin o obtinguin per mitjans electrònics, 
l’obligació d’informar es considera complerta mitjançant la col·locació o posada a 
disposició dels treballadors, a través de la presentació en pantalla d’ordinador o 
terminal informàtic, de les dades dels seus arxius que, a aquests efectes, són 
considerats còpia autoritzada de les relacions nominals de treballadors, dels rebuts 
de liquidació i, si s’escau, d’altres justificants que acreditin l’ingrés de les quotes.

En els altres casos, els empresaris han d’exposar, en els centres de treball i 
durant el període indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat, un exemplar de la 
relació nominal de treballadors i del butlletí de cotització d’aquests, diligenciat i 
validat pel col·laborador que correspongui en la gestió recaptadora, o còpia 
autoritzada de tots dos. Aquesta obligació es pot substituir posant de manifest 
l’esmentada documentació als representants dels treballadors durant el mateix 
període.»

Set. L’apartat 1 de l’article 36 queda redactat de la manera següent:

«1. En cas d’incompliment de qualsevol de les condicions o pagaments de 
l’ajornament, s’ha de prosseguir, sense més tràmit, el procediment de constrenyiment 
que s’hagi iniciat abans de la concessió. Així mateix s’ha de dictar sense més tràmit 
provisió de constrenyiment pel deute que no hagi estat ja objecte de constrenyiment, 
al qual s’ha d’aplicar el recàrrec del 20 per cent del principal, si el subjecte 
responsable del pagament ha complert dins de termini les obligacions en matèria de 
liquidació de quotes que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social, o del 35 per cent en cas contrari.

En l’esmentat procediment de constrenyiment els òrgans de recaptació han de 
procedir en primer lloc a executar les garanties que s’hagin constituït.

En tot cas, els interessos de demora que s’exigeixin són els meritats des del 
venciment dels terminis reglamentaris d’ingrés respectius.»

Vuit. L’apartat 4 de l’article 54 queda redactat de la manera següent:

«4. Quan el deute amb la Seguretat Social no estigui encara liquidat però 
s’hagi meritat i hagi transcorregut el termini reglamentari per al seu pagament, i 
sempre que correspongui a quantitats determinables per l’aplicació de les bases, els 
tipus i altres dades objectives establerts prèviament que permetin fixar una xifra 
màxima de responsabilitat, cal l’autorització prèvia, en el seu àmbit respectiu, del 
director provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o, si s’escau, del 
seu director general, o autoritat en qui deleguin.

Quan hagi vençut el termini reglamentari d’ingrés i el responsable del pagament 
hagi complert dins de termini les obligacions en matèria de liquidació de quotes que 
estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, o ja s’hagi emès reclamació de deute o acta de liquidació elevada 
a definitiva contra aquest, les mesures cautelars es poden adoptar sense més tràmit 
i es poden practicar per les unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social.»
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Nou. L’apartat 3 de l’article 56 queda redactat de la manera següent:

«3. El pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de 
recaptació conjunta es pot efectuar, en els supòsits i les condicions que estableixi el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant lliuraments parcials periòdics a 
compte d’aquelles amb posterior regularització anual o al moment de l’extinció de 
l’obligació de cotitzar, en cas que es produeixi abans del transcurs d’aquest període 
anual.»

Deu. L’article 58 queda redactat de la manera següent:

«Article 58. Forma del pagament.

1. L’ingrés dels deutes amb la Seguretat Social s’ha d’efectuar mitjançant els 
sistemes de pagament i les formalitats que estableixi la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

2. En el moment d’efectuar en període voluntari el pagament dels imports 
deguts a la Seguretat Social, el subjecte responsable ha de presentar als 
col·laboradors indicats a l’article anterior el document o els documents d’ingrés 
corresponents, llevat dels casos en què s’efectuï mitjançant el sistema de 
domiciliació en compte.

Aquesta presentació també es pot fer a través de mitjans electrònics, amb les 
particularitats i mitjançant els sistemes de cobrament que determini el director 
general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Un cop efectuat l’ingrés, el col·laborador ha de facilitar a l’interessat l’oportú 
justificant de pagament, i ha de remetre a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social els documents presentats en rebre l’ingrés o les referències o codis establerts 
per a cada sistema de pagament, de la manera i en els terminis que determini el 
director general de l’esmentat servei comú de la Seguretat Social.»

Onze. L’article 59 queda redactat de la manera següent:

«Article 59. Compliment d’obligacions en matèria de liquidació de quotes.

1. Les obligacions en matèria de liquidació de quotes que estableixen els 
apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social 
s’han de complir encara que els subjectes responsables del pagament no les 
ingressin dins del termini reglamentari que correspongui.

A aquest efecte, les liquidacions de quotes s’han d’efectuar de la manera i en els 
terminis establerts per a cada sistema de liquidació a l’esmentat article 26 i a 
l’article 18 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre.

2. En els casos en què les liquidacions de quotes hagin de ser objecte de 
presentació mitjançant documents de cotització, la falta de recepció d’aquests, quan 
siguin expedits per la Tresoreria General de la Seguretat Social, no allibera el 
subjecte responsable de l’obligació de pagar dins del termini reglamentari.»

Dotze. L’article 60 queda redactat de la manera següent:

«Article 60. Compensació i deducció en les liquidacions de quotes.

1. Els subjectes responsables del pagament que compleixin dins de termini les 
obligacions en matèria de liquidació de quotes que estableixen els apartats 1 i 2 de 
l’article 26 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, independentment 
de l’ingrés o no d’aquelles, poden compensar-hi l’import de les prestacions 
abonades, si s’escau, en virtut de la seva col·laboració obligatòria amb la Seguretat 
Social, amb el de les quotes degudes que corresponguin al mateix període.
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En el sistema d’autoliquidació de quotes, la compensació l’aplica el mateix 
subjecte responsable en les liquidacions transmeses dins de termini o, si s’escau, 
en els documents de cotització presentats en el termini esmentat.

En el sistema de liquidació directa de quotes, la compensació l’aplica la 
Tresoreria General de la Seguretat Social respecte als treballadors pels quals es 
pugui practicar la liquidació dins de termini, en funció de les dades aportades per les 
entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social.

2. Els subjectes responsables del pagament que tinguin reconegudes 
bonificacions, reduccions o altres deduccions en la cotització a la Seguretat Social i 
per conceptes de recaptació conjunta, i no hagin perdut el dret a aquests beneficis 
per qualsevol causa, tenen dret a descomptar el seu import en les liquidacions de 
quotes en què correspongui la seva aplicació, en els termes que estableix l’article 17 
del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social i sempre que s’efectuï l’ingrés dins del termini reglamentari.»

Tretze. L’article 62 queda redactat de la manera següent:

«Article 62. Reclamacions de deute.

1. És procedent la reclamació de deute en els supòsits següents:

a) Falta de cotització respecte de treballadors donats d’alta, quan no s’hagin 
complert dins de termini les obligacions en matèria de liquidació de quotes que 
estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social o quan, havent-se complert, les liquidacions de quotes o dades de 
cotització transmeses o els documents de cotització presentats continguin errors 
materials, aritmètics o de càlcul que resultin directament d’aquests.

Si aquestes circumstàncies són comprovades per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, ho ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
amb la proposta de liquidació que sigui procedent.

b) Falta de cotització en relació amb treballadors donats d’alta que no constin 
en les liquidacions de quotes o dades de cotització transmeses ni en els documents 
de cotització presentats en termini, respecte dels quals es considera que no s’han 
complert les obligacions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 esmentat.

c) Diferències d’import entre les quotes ingressades i les que legalment 
correspongui liquidar, que resultin directament de les liquidacions o dades de 
cotització transmeses o dels documents de cotització presentats, sempre que no 
sigui procedent efectuar una valoració jurídica per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social sobre el seu caràcter cotitzable; en aquest cas es procedeix de conformitat 
amb el que preveu l’article 65.1.b) d’aquest Reglament.

S’entenen compreses dins d’aquest paràgraf les diferències originades per 
l’aplicació de compensacions o deduccions en la cotització, així com, si s’escau, les 
corresponents a l’omissió o l’aplicació incorrecta de recàrrecs.

d) Deutes per quotes la liquidació de les quals no correspongui a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social.

2. També és procedent la reclamació de deute quan, en consideració a les 
dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social o comunicades 
per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per aplicació de qualsevol norma amb 
rang de llei que no exclogui la responsabilitat per deutes de Seguretat Social, s’hagi 
d’exigir el pagament d’aquests deutes:

a) Als responsables solidaris; en aquest cas, la reclamació comprèn el principal 
del deute a què s’estengui la responsabilitat solidària i els recàrrecs, els interessos 
i les costes meritats fins al moment en què s’emeti la reclamació esmentada.

b) Als responsables subsidiaris; en aquest cas i llevat que la seva 
responsabilitat estigui limitada per llei, la reclamació comprèn el principal del deute 
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exigible al deutor inicial en el moment de la seva emissió, exclosos els recàrrecs, els 
interessos i les costes.

c) A qui hagi assumit la responsabilitat per causa de la mort del deutor originari; 
en aquest cas, la reclamació comprèn el principal del deute i els recàrrecs, els 
interessos i les costes meritats fins que s’emeti.

3. En els supòsits de falta de cotització respecte de treballadors donats d’alta, 
les reclamacions de deute s’estenen d’acord amb les regles següents:

a) Si s’han complert dins de termini les obligacions en matèria de liquidació 
de quotes que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, la reclamació de deute s’estén en funció de les 
bases de cotització per les quals s’hagi efectuat la liquidació de quotes 
corresponent i d’acord amb el tipus de cotització vigent en la data en què aquelles 
es van meritar.

b) Si no s’han complert en termini les obligacions a què es fa referència, la 
reclamació de deute s’estén prenent com a base de cotització la mitjana entre la 
base mínima i màxima corresponent a l’últim grup de cotització conegut en què 
estigui enquadrat el grup o la categoria professional dels treballadors a què es 
refereixi la reclamació, excepte en els casos en què siguin aplicables bases 
úniques.

En aquest supòsit, una vegada transcorreguts els terminis d’ingrés que estableix 
l’article 64 d’aquest Reglament, no produeix cap efecte en el procediment recaptador 
el fet que els salaris percebuts pels treballadors siguin inferiors a les bases 
consignades en la reclamació de deute, i no escau la devolució respecte de les 
bases esmentades.»

Catorze. L’article 65 queda redactat de la manera següent:

«Article 65. Actes de liquidació.

1. S’expedeix acta de liquidació de quotes en els supòsits següents:

a) Falta d’afiliació o d’alta de treballadors en qualsevol dels règims del sistema 
de la Seguretat Social.

b) Diferències de cotització per treballadors donats d’alta, independentment 
que aquestes diferències resultin o no directament de les liquidacions o dades de 
cotització transmeses o dels documents de cotització presentats, dins o fora de 
termini, incloses les aplicades per compensacions o deduccions.

S’entenen compreses dins d’aquest supòsit les diferències existents entre les 
remuneracions realment percebudes subjectes a cotització i les bases estimades 
que figurin en les reclamacions de deute emeses de conformitat amb 
l’article 62.3.b).

c) Derivació de la responsabilitat del subjecte obligat al pagament, sigui quina 
sigui la seva causa i règim de la Seguretat Social aplicable, i en virtut de qualsevol 
norma amb rang de llei que no exclogui la responsabilitat per deutes de Seguretat 
Social. En els casos de responsabilitat solidària legalment previstos, la Inspecció pot 
estendre acta a tots els subjectes responsables o a algun d’ells; en aquest cas, 
l’acta de liquidació ha de comprendre el principal del deute a què s’estengui la 
responsabilitat solidària i els recàrrecs, els interessos i les costes meritats fins a la 
data en què s’estengui l’acta.

d) Aplicació indeguda de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat 
Social, previstes reglamentàriament per al finançament de les accions formatives 
del subsistema de formació professional per a l’ocupació.

En els supòsits a què es refereixen els paràgrafs a), b) i c), la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social pot formular requeriments als responsables del pagament 
de quotes degudes per qualsevol causa, amb el reconeixement previ del deute per 
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aquells davant el funcionari actuant. En aquest cas, l’ingrés del deute per quotes 
que conté el requeriment s’ha d’efectuar en el termini que determini la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, que no pot ser inferior a un mes ni superior a quatre 
mesos. En cas d’incompliment del requeriment, s’ha de procedir a estendre acta de 
liquidació i d’infracció per impagament de quotes.

2. Les actes de liquidació s’han d’estendre d’acord amb la remuneració total 
que tingui dret a percebre el treballador o la que efectivament percebi si aquesta és 
superior per raó del treball que faci per compte d’altri i que ha d’integrar la base de 
cotització.

Quan la Inspecció de Treball i Seguretat Social es vegi en la impossibilitat de 
conèixer l’import de les remuneracions percebudes pel treballador, s’ha de 
considerar com a base de cotització la mitjana entre la base mínima i màxima 
corresponent a l’últim grup de cotització conegut en què estigui enquadrat el grup o 
la categoria professional dels treballadors a què es refereixi l’acta de liquidació, tret 
en els casos en què siguin aplicables bases úniques.»

Quinze. L’apartat 1 de l’article 85 queda redactat de la manera següent:

«1. Es dicta provisió de constrenyiment, sense la reclamació de deute o acta 
de liquidació prèvia, en els casos següents:

a) Falta d’ingrés de la totalitat o d’alguna de les aportacions que integren la 
quota, respecte de treballadors donats d’alta i inclosos en les liquidacions 
transmeses o en els documents de cotització presentats dins de termini, en cas que 
s’apliqui el sistema d’autoliquidació de quotes, o en les liquidacions practicades per 
la Tresoreria General de la Seguretat Social dins de termini, en cas que s’apliqui el 
sistema de liquidació directa de quotes, quan el deute estigui correctament calculat.

b) Falta d’ingrés de les quotes relatives a treballadors la cotització dels quals 
es determini mitjançant el sistema de liquidació simplificada, d’acord amb el que 
preveuen els articles 19.1.c) i 26.4 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social i els articles 15 i següents del Reglament general sobre cotització i liquidació 
d’altres drets de la Seguretat Social.»

Setze. L’apartat 4 de l’article 87 queda redactat de la manera següent:

«4. Si com a conseqüència de les actuacions d’execució forçosa es produeix 
un excés de cobrament respecte de l’import del deute constret, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, de conformitat amb la distribució de competències que tingui 
establerta, ha de procedir a la restitució immediata del sobrant al constret o, si 
s’escau, a qui consti com a titular del bé o dret en execució del qual s’hagi produït, 
llevat que hi intervingui embargament o ordre de retenció.»

Disset. L’apartat 1 de l’article 117 queda redactat de la manera següent:

«1. L’anunci de la subhasta es publica al tauler d’anuncis de la Seguretat 
Social situat a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

Quan, segons el parer del director provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, sigui convenient per al fi perseguit i resulti proporcionat amb el 
valor dels béns, també es pot publicar l’anunci de la subhasta en mitjans de 
comunicació de gran difusió o en publicacions especialitzades.»

Divuit. L’apartat 6 de l’article 122 queda redactat de la manera següent:

«6. De conformitat amb el que preveu l’article 87.4 i llevat que hi hagi 
embargament o ordre de retenció, el sobrant del preu obtingut en la subhasta, si n’hi 
ha, s’ha de lliurar al constret o, si s’escau, a qui consti com a titular del bé o dret 
objecte d’alienació.»
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Dinou. La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional segona. Col·laboració de l’Institut Social de la Marina.

L’Institut Social de la Marina col·labora amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social en l’exercici de la funció recaptadora en l’àmbit del règim especial de la 
Seguretat Social dels treballadors del mar.»

Article quart. Modificació del Reglament general de la gestió financera de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost.

L’article 7 del Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret 1391/1995, de 4 d’agost, es modifica en els termes següents:

«Article 7. Moviments financers i operacions de tresoreria.

1. La Tresoreria General de la Seguretat Social manté en les entitats financeres 
col·laboradores, com a compensació per la seva gestió, un saldo mitjà per 
valoracions equivalent a l’import de la recaptació líquida 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, la finalitat esmentada.

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

El percentatge que en cada entitat financera col·laboradora representa 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 a cadascuna 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.

2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, la Tresoreria General de 
la Seguretat Social manté amb caràcter general els fons romanents en el Banc 
d’Espanya, si bé, amb l’objecte de facilitar la seva gestió, pot contractar la 
centralització dels fons esmentats amb una o diverses entitats financeres, d’acord 
amb les normes de contractació en l’àmbit del sector públic.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social efectua els moviments de 
provisió de fons que siguin necessaris entre els seus comptes d’acord amb una 
gestió eficient del seu circuit financer.

4. Els moviments financers entre comptes titulats a nom de la Tresoreria General 
no generen cap despesa amb càrrec a l’Administració de la Seguretat Social, a 
excepció del que es pugui establir expressament mitjançant conveni o contracte.

5. Amb càrrec als fons dipositats al Banc d’Espanya o a les entitats financeres, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social pot materialitzar en títols emesos per 
persones jurídiques públiques les quantitats i durant els terminis que els pagaments 
previstos aconsellin; en aquest cas li són repercutibles les despeses que comportin 
aquestes operacions.

Així mateix, amb l’objecte de facilitar la gestió de tresoreria, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social pot dur a terme subhastes de liquiditat, operacions a 
curt termini d’adquisició temporal d’actius, dipòsits a terminis i col·locacions de fons 
en comptes tresorers remunerats, en els termes i les condicions generals que 
estableixi el titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que han de respectar 
els principis de solvència, publicitat, concurrència i transparència.

Les operacions d’adquisició temporal d’actius poden tenir per objecte els mateixos 
valors que el Banc d’Espanya admeti en les seves operacions de política monetària.

La Tresoreria General de la Seguretat Social pot tramitar l’adhesió a mercats 
secundaris de valors quan sigui necessari per poder utilitzar els valors negociats en 
aquests en les operacions d’adquisició temporal d’actius.»
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Disposició transitòria única. Comunicació del codi de conveni col·lectiu.

Als efectes de complir el que disposen els articles 11.1 i 30.2.1r del Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a 
la Seguretat Social, en la redacció donada a tots dos per aquest Reial decret, les empreses 
inscrites i amb treballadors en alta en la data de la seva entrada en vigor han de comunicar 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social, dins dels sis mesos naturals següents al de 
la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat», el codi o els codis de conveni col·lectiu 
que els siguin aplicables, si s’escau, així com el codi o els codis de conveni col·lectiu que, 
si s’escau, siguin aplicables a cadascun dels seus treballadors, que han de coincidir amb 
el corresponent al codi de compte de cotització en què figurin en alta o, en cas que s’hagin 
declarat aplicables a l’empresa més d’un conveni, amb aquell o aquells que els 
corresponguin entre els quals figurin vinculats a aquest compte de cotització.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

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

De manera expressa, i des del dia primer del segon mes següent al de la publicació 
d’aquest Reial decret al «Butlletí Oficial de l’Estat», queden derogats:

a) L’article 5 del Reial decret 2621/1986, de 24 de desembre, pel qual s’integren els 
règims especials de la Seguretat Social de treballadors ferroviaris, jugadors de futbol, 
representants de comerç, toreros i artistes en el règim general, així com es procedeix a la 
integració del règim d’escriptors de llibres en el règim especial de treballadors per compte 
propi o autònoms.

b) Els articles 3 a 6 de l’Ordre de 20 de juliol de 1987, per la qual es desplega el Reial 
decret 2621/1986, de 24 de desembre, que procedeix a la integració de diversos règims 
especials, en matèria de camp d’aplicació, inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes, 
cotització i recaptació.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveu l’article 
149.1.17a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de règim econòmic de la Seguretat Social, excepte l’article primer, que es dicta a 
l’empara de la competència que l’article 149.1.17a de la Constitució atribueix a l’Estat per 
dictar la legislació bàsica en matèria de Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta la ministra d’Ocupació i Seguretat Social per dictar les disposicions de 
caràcter general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que 
estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

1. Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat», sense perjudici del que disposa l’apartat 2.

2. L’article 43.1.1a del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social i l’article 31 del 
Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, en la 
redacció donada per aquest Reial decret, entren en vigor el dia primer del segon mes 
següent al de la publicació d’aquest Reial decret al «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 24 de juliol de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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