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amb càrrec al pressupost ordinari del ministeri, orga-
nisme o ens territorial corresponent.

Pel que fa a l’UNICEF, aquests projectes o programes 
s’han d’aplicar tenint degudament en compte el seu man-
dat, les resolucions de la seva junta executiva, així com el 
seu reglament i procediments administratius financers.

Article IV. Privilegis i immunitats.

Les parts reconeixen les disposicions de la Convenció 
sobre privilegis i immunitats de les Nacions Unides de 13 
de febrer de 1946, de la qual Espanya forma part.

Article V. Solució de controvèrsies.

Tota controvèrsia en la interpretació o l’aplicació 
d’aquest Acord marc s’ha de resoldre amistosament mit-
jançant la consulta i la negociació entre les parts.

Article VI. Esmenes.

El present Acord marc es pot esmenar mitjançant con-
sentiment per escrit de les parts a sol·licitud de qualsevol 
d’elles.

Les esmenes entren en vigor en la data de recepció de 
l’última notificació d’una de les parts a l’altra d’haver 
complert els corresponents requisits legals i procedimen-
tals.

Article VII. Denúncia.

Qualsevol de les parts pot denunciar el present Acord 
marc notificant per escrit la seva decisió a l’altra part. La 
denúncia és efectiva transcorregut un termini de sis 
mesos, després de la data en què l’altra part rebi la notifi-
cació de denúncia.

Article VIII. Durada.

Aquest Acord marc roman en vigor per temps indefi-
nit, llevat que es denunciï segons el que disposa l’arti-
cle VII.

Article IX. Entrada en vigor.

El present Acord marc entra en vigor en la data de 
recepció de l’última notificació d’una de les parts a l’altra 
d’haver complert els corresponents requisits jurídics i de 
procediment corresponents.

Per donar fe de tot això, els sotasignats, representants 
de les parts degudament autoritzats, signen aquest Acord 
marc a Madrid, el 25 de febrer de 2004, en dos exemplars 
en espanyol i anglès que tenen la mateixa validesa jurí-
dica. 

Pel Regne d’Espanya,
a. r.

Pel Fons de les Nacions Unides
per a la Infància,

Ana Palacio Vallelersundi, Carol Bellamy,

Ministra d’Afers
 Exteriors Directora executiva

 El present Acord va entrar en vigor el 9 de març de 
2005, data de recepció de l’última notificació encreuada 
entre les parts de comunicació del compliment dels requi-
sits jurídics interns, segons estableix l’article IX.

Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 24 de maig de 2005.–El secretari general tèc-

nic, Francisco Fernández Fábregas. 

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

 8986 ORDRE TAS/1562/2005, de 25 de maig, per la 
qual s’estableixen normes per a l’aplicació i el 
desplegament del Reglament general de recap-
tació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1415/2004, d’11 de juny. («BOE» 130,
d‘1-6-2005.)

Mitjançant el Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, ha 
estat aprovat el nou Reglament general de recaptació de 
la Seguretat Social, la disposició final segona del qual 
faculta genèricament el ministre de Treball i Afers Socials 
per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les dis-
posicions necessàries per aplicar-lo i desplegar-lo, cosa 
que es correspon també amb les previsions de l’article 
5.2.b) de la Llei general de la Seguretat Social, que també 
faculta el titular d’aquest Departament per exercir la 
potestat reglamentària en aquest àmbit no compresa a 
l’apartat anterior d’aquest precepte, relatiu a l’aprovació 
pel Govern dels reglaments generals per a l’aplicació de 
la Llei esmentada.

Al seu torn i al marge d’aquesta habilitació genèrica, 
diversos preceptes del nou Reglament general també 
faculten específicament el ministre de Treball i Afers Soci-
als per establir les corresponents normes d’aplicació i 
desplegament en relació amb les matèries concretes a 
què aquells es refereixen.

Així s’esdevé, entre altres, amb l’article 2.2 del Regla-
ment, respecte a la reserva, repartiment i possible exten-
sió de l’exercici de competències dels òrgans de la Treso-
reria General de la Seguretat Social en l’exercici de la 
gestió recaptadora; l’article 4.1, en matèria d’autoritza-
cions per actuar com a col·laborador en la gestió recapta-
dora de la Seguretat Social; els articles 6.5 i 11.4, els quals, de 
conformitat amb el que preveu l’article 94.2 de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social, preveuen la possibilitat de no 
iniciar el procediment recaptador o de posar-hi fi en via 
executiva quan l’import dels deutes amb la Seguretat 
Social sigui inferior a la quantitat que determini el minis-
tre de Treball i Afers Socials com a insuficient per cobrir el 
cost de la seva exacció i recaptació; l’article 11.4, sobre la 
determinació del càlcul i la liquidació d’interessos de 
demora per deutes amb la Seguretat Social; l’article 19.1, 
en relació amb l’ingrés separat de les fraccions de quotes 
de la Seguretat Social corresponents a les aportacions 
dels treballadors i, finalment, la disposició addicional cin-
quena, relativa a la percepció de la contraprestació a càr-
rec de les mútues d’accidents de treball i malalties profes-
sionals de la Seguretat Social pels serveis de gestió 
administrativa que els prestin tercers, en funció de la 
incorporació d’aquests últims al Sistema de Remissió 
Electrònica de Dades (RED).

Així mateix, la disposició derogatòria única del dit 
Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, que aprova el nou 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
deroga també expressament l’Ordre de 26 de maig de 
1999, de desplegament de l’anterior Reglament general 
de recaptació dels recursos del Sistema de la Seguretat 
Social, de 6 d’octubre de 1995, a excepció dels preceptes 
de la mateixa Ordre que enumera seguidament, els quals 
es mantenen en vigor fins que es dictin les corresponents 
normes de desplegament del nou Reglament general en 
la matèria.

Per tot el que s’ha exposat, ara és necessari dictar l’or-
dre ministerial corresponent en virtut de la qual s’esta-
bleixin les pertinents normes per a l’aplicació i el desple-
gament del nou Reglament general de recaptació de la 
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Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 
de juny, per completar, a aquest nivell normatiu, la regu-
lació reglamentària de la gestió recaptadora de la Segure-
tat Social a fi de garantir-ne la màxima eficàcia i evitar així 
les llacunes que en l’ordenament jurídic sobre la matèria 
provocaria la manca d’aquest desplegament normatiu.

En virtut d’això i en ús de les atribucions que conferei-
xen a aquest efecte tant l’article 5.2.b) de la Llei general de 
la Seguretat Social com la disposició final segona i altres 
preceptes damunt esmentats del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny, i la disposició derogatòria única 
d’aquest últim, i amb l’aprovació prèvia del ministre d’Ad-
ministracions Públiques, he disposat:

SECCIÓ PRIMERA. RESERVA I DETERMINACIÓ DELS ÒRGANS 
COMPETENTS EN MATÈRIA DE GESTIÓ RECAPTADORA 

DE LA SEGURETAT SOCIAL

Article 1. Determinació de funcions per a la realització de 
concerts de gestió recaptadora.

Correspon al director general de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social fer concerts sobre gestió recapta-
dora de la Seguretat Social entre la Tresoreria General i 
una Administració pública o entre la Tresoreria i les asso-
ciacions professionals, sigui quin sigui l’àmbit d’aquells, 
amb l’autorització prèvia del ministre de Treball i Afers 
Socials o l’autoritat en qui delegui, així com fer qualsevol 
tipus de concert entre la Tresoreria General i entitats parti-
culars, en aquest cas amb l’autorització prèvia del Consell 
de Ministres.

Article 2. Funcions de gestió recaptadora reservades als 
òrgans centrals de la Tresoreria General.

1. Es reserva a la Direcció General de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social l’autorització de mitjans de 
pagament dels deutes amb la Seguretat Social diferents 
dels especificats a l’article 21 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, així com l’autorització 
de l’ús simultani de diversos mitjans per pagar un mateix 
deute i la realització de concerts facultatius de reassegu-
rança d’excés de pèrdues i altres formes de reasseguran-
ces complementàries amb les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals de la Seguretat Social.

2. Es reserva als òrgans centrals de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, amb l’abast que determina 
l’apartat 2.1 d’aquest article, la gestió recaptadora dels 
deutes l’objecte dels quals estigui constituït pels següents 
recursos del Sistema, entre els especificats a l’article 1 del 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social:

a) Les aportacions per al sosteniment dels serveis 
comuns i socials de la Seguretat Social i de contribució a 
les altres despeses generals i a la satisfacció de les exi-
gències de la solidaritat nacional, a efectuar per les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social.

b) El percentatge de les quotes de les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social corresponents a les contingències d’incapacitat per-
manent i de mort i supervivència per reassegurança obliga-
tòria i, si s’escau, com a conseqüència del concert facultatiu 
de reassegurança d’excés de pèrdues.

c) L’import de les derrames que han de satisfer les 
dites mútues per dèficit en la liquidació dels convenis de 
reassegurança d’excés de pèrdues.

d) L’import dels capitals cost de pensions i altres 
prestacions periòdiques que hagin d’ingressar les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Segu-
retat Social declarades responsables d’aquelles.

e) El 80 per 100 de l’excés d’excedents, a què es refe-
reix l’article 73 de la Llei general de la Seguretat Social i 
que han d’ingressar les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 1 de l’Ordre de 2 de juny de 1980, així com l’excés 
d’excedents derivat de la gestió per les mateixes mútues 
de la prestació d’incapacitat temporal per contingències 
comunes i que han d’ingressar en aplicació de l’article 
73.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 
7 de desembre.

f) Els reintegraments dels préstecs que tinguin el 
caràcter d’inversió social.

g) Els premis de cobrament per la gestió centralit-
zada de la recaptació de quotes per a organismes i enti-
tats aliens al Sistema de la Seguretat Social.

h) Les aportacions per ajudes equivalents a jubila-
cions anticipades o prèvies a jubilacions ordinàries.

i) Les aportacions derivades de la integració, a l’Ad-
ministració de la Seguretat Social, de col·lectius protegits 
per entitats de previsió social substitutòries de les presta-
cions atorgades pels règims del Sistema de la Seguretat 
Social.

j) Els imports dels recàrrecs i interessos que escai-
guin sobre els conceptes a què es refereixen els apartats 
precedents.

2.1 La gestió recaptadora reservada als òrgans cen-
trals de la Tresoreria General de la Seguretat Social res-
pecte dels recursos d’aquesta determinats en les lletres 
precedents d’aquest apartat comprèn les funcions de 
reclamació dels deutes corresponents i, si s’escau, el seu 
ajornament, compensació, la devolució d’ingressos inde-
guts, així com l’expedició de certificacions acreditatives 
del seu pagament i l’admissió de la consignació en els 
casos a què es refereixen els articles 20 i 46.2 del Regla-
ment general de recaptació de la Seguretat Social.

2.2 Les funcions recaptadores reservades en aquest 
article als òrgans centrals de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social corresponen a cadascun d’ells d’acord 
amb la distribució de les competències que els assignen 
el Reial decret 1314/1984, de 20 de juny, pel qual es regu-
len l’estructura i les competències de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, el Reglament general de recaptació 
de la Seguretat Social i altres normes d’organització 
d’aquesta.

2.3 En el supòsit que respecte de la gestió recapta-
dora dels deutes a què es refereix el present article s’hagi 
d’iniciar el procediment de constrenyiment, l’òrgan cen-
tral de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de 
trametre les actuacions pertinents a la direcció provincial 
de la Tresoreria en què tingui el domicili el deutor, el qual 
es determina d’acord amb el que estableix l’article 16 del 
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

3. Es reserven a la Subdirecció General d’Ordenació 
de Pagaments i Gestió del Fons de Reserva les funcions 
relatives al Registre de col·laboradors en els ingressos i 
pagaments del Sistema de la Seguretat Social, a què es 
refereix l’article 19 del Reglament general de la gestió 
financera de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1391/1995, de 4 d’agost.

4. Es reserven als òrgans centrals de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social que determinen els articles 
3 i 4 d’aquesta Ordre les funcions que s’hi especifiquen.

Article 3. Determinació dels òrgans competents en 
matèria de deducció.

En els procediments de deducció de deutes que les 
administracions públiques, organismes autònoms, enti-
tats públiques empresarials i altres entitats de dret públic 
tinguin amb la Seguretat Social, són competents:
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1. El subdirector general d’Inscripció, Afiliació i 
Recaptació en Període Voluntari de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, per a la comunicació a l’Adminis-
tració o entitat pública deutora de l’inici del procediment 
de deducció, amb el respectiu tràmit d’audiència, així com 
per a la resolució per la qual s’acordi la improcedència de 
les actuacions practicades en l’esmentat procediment, 
respecte dels recursos del Sistema de la Seguretat Social 
que siguin objecte de gestió recaptadora reservada als 
òrgans centrals de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social a l’article 2 d’aquesta Ordre, així com respecte dels 
altres recursos objecte de gestió recaptadora de la Treso-
reria General de la Seguretat Social, sense perjudici del 
que disposa l’apartat 3 d’aquest article.

2. El subdirector general de Procediments Executius i 
Especials de Recaptació de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social per a l’exercici de les funcions següents:

a) L’emissió de la resolució per la qual s’acordi la 
retenció i deducció a favor de la Seguretat Social a què es 
refereixen els articles 39 i 41 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social.

b) La notificació de l’acord de retenció a l’ordenador 
de pagaments competent.

c) La notificació de l’aplicació i extinció del deute a 
l’Administració o entitat pública deutora quan el procedi-
ment recaptador s’hagi iniciat i seguit en els Serveis Cen-
trals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Els titulars dels òrgans o unitats amb competència 
en matèria de recaptació en període voluntari que deter-
mini el director provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, per a la comunicació a l’Administració o 
entitat pública deutora de l’inici del procediment de 
deducció i per a la resolució que acordi la improcedència 
de les actuacions practicades, si resulta acreditada la ine-
xistència de deute en el tràmit d’audiència, en els casos 
en què el procediment recaptador l’hagi iniciat i l’hagi de 
continuar la direcció provincial respectiva, així com per a 
l’expedició de les provisions de constrenyiment que ini-
ciïn la via executiva, en els supòsits en què escaigui 
aquesta expedició.

Article 4. Determinació dels òrgans competents en 
matèria de recaptació en via de constrenyiment.

1. Sense perjudici de les funcions que li atribueix l’ar-
ticle 1 de l’Ordre de 29 de març de 2000, sobre establiment, 
reorganització i funcions de les unitats de recaptació exe-
cutiva de la Seguretat Social, la Unitat de Recaptació Exe-
cutiva d’Àmbit Estatal, amb seu a Madrid i amb jurisdicció 
sobre tot el territori espanyol, porta de forma centralit-
zada la tramitació de les funcions que li encomani el sub-
director general de Procediments Executius i Especials de 
Recaptació, relatius al seguiment i la coordinació de l’ac-
tuació de les altres unitats de recaptació executiva.

2. Les unitats de recaptació executiva, l’àmbit territo-
rial d’actuació de les quals el determina el director gene-
ral de la Tresoreria General de la Seguretat Social, han de 
portar a terme les actuacions tendents a l’assegurament 
de l’execució forçosa o a la regularització del pagament 
pel subjecte responsable amb subjecció al que disposen 
el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
aquesta Ordre i altres disposicions complementàries, així 
com les altres funcions recaptadores en via executiva que 
atribueixen a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
el Reglament i les seves disposicions d’aplicació i desple-
gament i que no estiguin assignades expressament a 
altres òrgans de la Tresoreria, sense perjudici de les altres 
funcions que el director general de la Tresoreria els pugui 
atribuir.

Article 5. Instruccions addicionals en matèria de compe-
tència.

1. El director general de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, quan per l’especialitat i la complexitat 
de les funcions recaptadores, l’àmbit geogràfic del seu 
exercici o en relació amb determinats subjectes responsa-
bles ho requereixin, pot autoritzar la gestió centralitzada 
de determinades funcions recaptadores en la subdirecció 
general competent, direcció provincial, administració de 
la Seguretat Social o unitat de recaptació executiva que 
designi i en els termes i condicions que estableixi.

2. El que disposen els articles d’aquesta secció s’en-
tén sense perjudici que els òrgans de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social puguin delegar la seva competèn-
cia o la seva signatura o avocar el coneixement i la reso-
lució de les matèries a què aquells es refereixen, en els 
termes que estableixen els articles 13 i següents de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

SECCIÓ SEGONA. COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ RECAPTADORA

Article 6. Oficines recaptadores autoritzades.

1. Queden autoritzades per actuar com a oficines 
recaptadores en l’àmbit de la Seguretat Social qualssevol 
de les entitats financeres determinades a l’apartat 1 de 
l’article 3 del Reglament general de recaptació de la Segu-
retat Social.

2. Perquè qualsevol altra entitat, òrgan o agent pugui 
actuar com a oficina recaptadora en l’àmbit de la Segure-
tat Social, es requereix autorització expressa del secretari 
d’Estat de la Seguretat Social.

Per valorar adequadament les sol·licituds d’autoritza-
ció formulades, els sol·licitants han d’aportar una memò-
ria justificativa de la possibilitat de recollir per mitjans 
tècnics la informació de les operacions que hagin de dur 
a terme com a col·laboradors, així com les dades acredi-
tatives de la seva solvència i de la seva possible contribu-
ció al servei de col·laboració en la recaptació en l’àmbit de 
la Seguretat Social.

3. La Secretaria d’Estat de la Seguretat Social pot 
acceptar la sol·licitud de col·laboració i determinar la 
forma i les condicions específiques de la prestació de ser-
veis, així com limitar o denegar les autoritzacions en fun-
ció també dels mitjans electrònics, informàtics i telemà-
tics del sol·licitant respecte del subministrament de dades 
i de la informació necessàries per a la gestió recaptadora 
dels recursos del Sistema de la Seguretat Social efectu-
ada per la Tresoreria General. Si la resolució és denegatò-
ria, aquesta ha de ser motivada.

SECCIÓ TERCERA. DEUTES DE QUANTIA INFERIOR

Article 7. Deutes d’import mínim recaptable i suscepti-
bles d’anul·lació i baixa en comptabilitat.

La quantia que, d’acord amb l’article 94.2 de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social i els articles 6.5 i 11.4 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, s’estima com a 
insuficient per a la cobertura del cost de l’exacció i la recap-
tació dels deutes amb la Seguretat Social i conceptes de 
recaptació conjunta amb aquests i que permet, si s’escau, 
acordar la seva anul·lació i baixa en comptabilitat, es fixa en 
el 3 per 100 de l’indicador públic de renda d’efectes múlti-
ples (IPREM) mensual, vigent en el moment de la liquidació 
respectiva, llevat dels casos de responsabilitat per successió 
«mortis causa», en què el límit indicat es fixa en el 20 per 100 
de l’IPREM mensual als efectes d’iniciació de l’oportú expe-
dient de derivació de responsabilitat per causa de mort.
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Article 8. Liquidacions de quotes efectuades per la Tre-
soreria General de la Seguretat Social en els docu-
ments de cotització emesos per la Tresoreria.

Poden no ser emeses ni notificades als responsables 
del pagament de quotes de la Seguretat Social i pot no 
iniciar-se el procediment recaptador respecte de les liqui-
dacions de quotes efectuades per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social en els documents de cotització expe-
dits per la Tresoreria General i corresponents als règims 
de la Seguretat Social en què estigui determinada per 
reglament aquesta emissió de documents de cotització 
per la dita Tresoreria General, quan l’import resultant a 
ingressar no excedeixi la quantia fixada a l’article ante-
rior.

Article 9. Liquidacions de quotes efectuades per la Tre-
soreria General de la Seguretat Social rectificant en 
quantia superior les autoliquidacions prèvies dels 
subjectes responsables del compliment de l’obligació 
de cotitzar.

Poden no ser emeses ni notificades i pot no iniciar-se 
el procediment recaptador de les liquidacions de quotes 
realitzades per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
que modifiquin, per un import superior, les autoliquida-
cions prèvies presentades pels subjectes responsables 
del compliment de l’obligació de cotitzar, quan la quanti-
tat a ingressar per la respectiva liquidació no sigui supe-
rior a la quantitat fixada a l’article 7.

Així mateix, en els supòsits de liquidacions de quotes 
per la Tresoreria General, amb saldo deutor per al subjecte 
responsable i que rectifiquin autoliquidacions prèvies 
d’aquestes quotes amb saldo creditor o que no comportin 
cap ingrés a l’efecte, no s’exigeix l’import a ingressar fixat 
en la liquidació corresponent sempre que no sigui superior 
a la quantia esmentada, sense perjudici de la notificació de 
la liquidació de la Tresoreria General al subjecte responsa-
ble.

Article 10. Liquidacions de quotes en reclamacions 
administratives de deute.

En els supòsits en què, per falta d’ingrés de les quotes 
degudes dins el termini reglamentari, la seva liquidació 
s’hagi d’efectuar a través d’una acta de liquidació o de 
reclamació de deute, expedides respectivament per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, pot no emetre’s ni notifi-
car-se la reclamació de deute o acta de liquidació i no ini-
ciar-se el procediment recaptador de l’import que s’hauria 
d’incloure en aquestes quan no excedeixi la quantitat 
fixada a l’article 7.

Article 11. Reintegraments de prestacions de la Segure-
tat Social indegudament percebudes no recaptables.

1. Les entitats gestores de la Seguretat Social i dels 
conceptes de recaptació conjunta amb les quotes 
d’aquesta, així com les entitats col·laboradores, no han de 
remetre a la Tresoreria General de la Seguretat Social per 
a la seva reclamació les resolucions definitives en via 
administrativa en les quals es declari la procedència de 
reintegraments de prestacions d’una quantia no superior 
a l’import fixat a l’article 7 referit a l’IPREM mensual vigent 
en el moment de la declaració, llevat que per acumulació 
de deutes del mateix deutor se superi aquest import.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social no ha 
d’iniciar el procediment recaptador de l’import a ingres-
sar corresponent al reintegrament de prestacions indegu-
dament percebudes, la procedència del qual hagi estat 
declarada mitjançant resolució definitiva en via adminis-

trativa per les entitats gestores de la Seguretat Social o 
organismes gestors competents d’acord amb el que pre-
veuen les disposicions que regulen aquesta matèria, quan 
l’esmentat import no sigui superior a l’import fixat a l’arti-
cle 7 de l’IPREM mensual vigent en el moment del reinte-
grament. Això també és aplicable en els casos de reinte-
graments de prestacions indegudament percebudes que 
siguin declarats procedents en virtut de resolució judicial, 
llevat que aquesta resolució judicial estableixi una altra 
cosa.

Article 12. Finalització del procediment recaptador.

1. En els casos en què, després de l’aplicació de l’im-
port de les devolucions d’ingressos indeguts, pagaments 
parcials del deute o qualsevol altra causa que produeixi 
un efecte idèntic, la quantia del deute resultant no exce-
deixi l’import de l’IPREM mensual fixat a l’article 7, es pot 
posar fi al procediment recaptador en període voluntari o 
en via executiva sense exigir al subjecte responsable el 
pagament de la quantitat pendent, i la Tresoreria General 
de la Seguretat Social pot anul·lar i donar de baixa en 
comptabilitat els crèdits corresponents.

2. Quan el deute estigui en via de constrenyiment, 
per a l’anul·lació i la baixa en comptabilitat del crèdit de la 
Tresoreria General han de concórrer els requisits 
següents:

1r Que el deute l’import del qual no ha d’excedir la 
quantitat fixada a l’apartat 1 ha de ser el resultant de la 
suma del principal, recàrrec, interessos i costes del proce-
diment, incorporat a cada expedient de constrenyiment 
en el seu conjunt i no en cadascun dels documents o títols 
que l’integrin.

2n Que la causa que el deute no excedeixi la quanti-
tat indicada s’ha de produir per l’execució de les garanties 
constituïdes o per l’aplicació d’un ingrés derivat d’actua-
cions d’embargament o d’alienació del patrimoni del con-
tret, però no per ingrés voluntari del deutor.

La finalització del procediment de constrenyiment es 
formalitza mitjançant descàrrec, de caràcter no rehabilita-
ble, per la Unitat de Recaptació Executiva, del títol o títols 
de l’expedient afectat, fet que motiva la seva baixa en 
comptabilitat.

Article 13. Acumulació de deutes no superiors al 3 per 
100 i, si s’escau, al 20 per 100 de l’IPREM mensual i la 
seva recaptació voluntària.

No obstant el que disposen els articles precedents 
d’aquesta secció, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social pot acordar l’acumulació dels deutes que no exce-
deixin l’import de l’IPREM mensual fixat a l’article 7 per tal 
de superar l’esmentada quantitat, o la d’aquests deutes 
amb d’altres d’import superior, sempre que tots corres-
ponguin al mateix deutor, així com respecte dels que en 
consideri convenient la liquidació, notificació i recaptació 
o en sol·licitin el pagament els obligats al seu compli-
ment.

SECCIÓ QUARTA. AVAL GENÈRIC I EFECTES DE L’AJORNAMENT

Subsecció 1a Aval genèric com a garantia de deutes 
amb la Seguretat Social

Article 14. Delimitació.

1. Als efectes del que disposa l’article 29 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, s’entén per 
aval genèric el que, complint els requisits que estableixen 
l’esmentat Reglament general i aquesta Ordre, es presenti 
com a garantia per respondre del pagament de tots i 
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cadascun dels deutes presents i futurs del subjecte res-
ponsable amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

2. Perquè l’aval genèric produeixi els efectes que 
s’indiquen a l’article 16 d’aquesta Ordre, ha de complir els 
requisits següents:

1r Ha de ser solidari i l’han de formalitzar entitats 
financeres de dipòsit o de crèdit inscrites en el registre de 
bancs i banquers o de cooperatives de crèdit legalment 
autoritzades.

2n Ha de recollir de forma expressa la renúncia als 
beneficis d’excussió i divisió.

3r Ha d’estar inscrit en el Registre especial d’avals.
4t Ha d’establir expressament la seva validesa fins 

que la Tresoreria General de la Seguretat Social n’autoritzi 
la cancel·lació.

Article 15. Procediment per a la constitució i la cancel-
lació de l’aval genèric.

1. Les sol·licituds de constitució d’aval genèric s’han de 
presentar o remetre a la direcció provincial de la Tresore-
ria General de la Seguretat Social o administració 
d’aquesta que correspongui al codi de compte de cotitza-
ció principal del subjecte responsable, adjuntant-hi l’aval 
corresponent.

Comprovat per la dita direcció provincial o administra-
ció que l’aval genèric compleix els requisits que estableix 
l’article anterior, l’ha d’acceptar, ho ha de comunicar al 
subjecte responsable i ha de prendre nota de la seva 
constitució a la base de dades corresponent per tal de 
permetre l’expedició de certificacions d’estar al corrent. Si 
l’aval presentat no compleix els requisits necessaris per 
donar-li validesa, s’ha de retornar al subjecte responsable 
amb indicació de les causes del rebuig.

2. Les sol·licituds de cancel·lació de l’aval genèric 
s’han de presentar o remetre a la mateixa direcció provin-
cial o administració de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social en què va quedar constituït, la qual n’ha d’auto-
ritzar la cancel·lació una vegada comprovada la 
inexistència de deute a càrrec del subjecte responsable.

En cas d’existir deute pendent a càrrec del subjecte 
responsable, no se’n pot autoritzar la cancel·lació i s’ha de 
procedir a l’execució de l’aval genèric per l’import degut, 
d’acord amb el procediment executiu establert.

Article 16. Efectes de l’aval genèric.

1. La constitució de l’aval genèric determina per al 
subjecte responsable la consideració d’estar al corrent 
respecte de les seves obligacions de pagament amb la 
Seguretat Social, sempre que l’import avalat garanteixi 
prou el deute que es pugui produir.

Si aquest deute supera l’import de l’aval genèric cons-
tituït, en les certificacions ha de constar com a import del 
deute pendent la diferència entre la quantia d’aquest i 
l’import del dit aval.

2. En cap cas la constitució de l’aval genèric suspèn 
el procediment recaptador iniciat i no impedeix que s’ini-
ciï davant el subjecte responsable que l’hagi presentat, i 
aquell s’executa si el deute no és satisfet abans de la fina-
lització del termini d’ingrés fixat en la respectiva provisió 
de constrenyiment.

Subsecció 2a Efectes de la concessió 
de l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social

Article 17. Efectes de la concessió de l’ajornament en 
relació amb les prestacions.

Les empreses i altres subjectes responsables que tin-
guin concedit ajornament en el pagament dels seus deu-

tes amb la Seguretat Social, mentre no es produeixi l’in-
compliment a què es refereix l’article 36 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, es conside-
ren al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social tant als efectes indicats a l’apartat 3 de l’article 31 
del Reglament com per al reconeixement de les presta-
cions d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 124.2 
de la Llei general de la Seguretat Social i les quotes ajor-
nades són computables per a la cobertura del període 
previ de cotització exigit i, si s’escau, per a la determina-
ció de la quantia d’aquelles, sempre que l’ajornament 
hagi estat concedit anteriorment al fet causant de la pres-
tació.

SECCIÓ CINQUENA. CÀLCUL I LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS DE DEMORA

Article 18. Deutes objecte d’interès de demora.

1. L’interès de demora que regulen els articles 28 de 
la Llei general de Seguretat Social i 11 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social és aplicable a 
tots els deutes amb la Seguretat Social, constituïts per 
l’import de les quotes i altres recursos objecte de gestió 
recaptadora, així com pel dels recàrrecs derivats de la 
manca d’ingrés dins del termini reglamentari d’aquestes 
quotes i altres recursos.

2. L’import de l’interès de demora meritat i exigible 
es considera deute de Seguretat Social a efectes del paga-
ment i l’execució forçosa sobre el patrimoni del deutor, 
però en cap cas als efectes de la generació de nous inte-
ressos.

Article 19. Meritació d’interessos de demora.

1. La manca de pagament en el termini reglamentari 
dels recursos objecte de la gestió recaptadora de la Segu-
retat Social determina la meritació d’interessos de demora 
des de les dates següents:

a) La meritació d’interessos sobre el principal del 
deute s’inicia l’endemà del venciment del respectiu ter-
mini reglamentari d’ingrés.

b) La meritació d’interessos sobre el recàrrec aplica-
ble a l’esmentat principal s’inicia l’endemà de la finalitza-
ció del termini dels quinze dies naturals següents a la 
notificació de la provisió de constrenyiment o a la comu-
nicació de l’inici del procediment de deducció.

2. La meritació dels interessos de demora, calculats 
en la forma i el moment que preveuen els articles 21 i 22 
d’aquesta Ordre, no s’interromp en els supòsits de sus-
pensió del procediment recaptador per interposició d’im-
pugnació administrativa, per decisió judicial en el procés 
contenciós administratiu o per qualsevol altra circums-
tància.

3. Els interessos meritats d’acord amb el que asse-
nyalen els apartats anteriors, juntament amb el principal 
del deute, el recàrrec i les costes pendents de pagament, 
constitueixen la totalitat del dèbit de Seguretat Social fins 
a complir l’obligació del seu pagament, a l’efecte de 
determinar l’abast de l’execució forçosa sobre el patri-
moni del constret.

Article 20. Exigibilitat dels interessos meritats.

1. Els interessos de demora són exigibles, quan no 
s’hagi abonat el deute que els hagi generat, una vegada 
transcorreguts quinze dies naturals des de la data de 
notificació de la provisió de constrenyiment o de la 
comunicació de l’inici del procediment de deducció.

2. Quan no s’hagi abonat l’import del deute en el 
termini fixat en les resolucions desestimatòries dels 
recursos administratius formulats contra les reclama-
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cions de deute o actes de liquidació, si l’execució de les 
esmentades resolucions és suspesa en els tràmits del 
recurs contenciós administratiu que s’hi hagi interposat 
en contra, els interessos de demora són exigibles a par-
tir de la data en què es dicti resolució judicial desesti-
matòria d’aquest últim recurs.

Article 21. Forma de càlcul de l’interès de demora.

1. L’import sobre el qual s’aplica el tipus d’interès de 
demora fixat en els articles 28.3 de la Llei general de la 
Seguretat Social i 11.3 del Reglament general de recapta-
ció de la Seguretat Social és constituït pel del principal del 
deute i pel del recàrrec aplicable, sense incloure-hi en cap 
cas l’interès de demora meritat anteriorment.

2. La determinació de l’import dels interessos de 
demora meritats s’efectua mitjançant l’aplicació d’interès 
simple, d’acord amb la següent fórmula: 

Id = 
1 m n

 . [P . ∑(tp
j + 1 – tp

j) . i
p
j + R .∑(tr

k + 1 – tr
k) . i

r
k ]36.500 j=0  k = 0

 Sent:
Id: Import de l’interès de demora.
P: Import del principal del deute.
R: Import del recàrrec aplicable.
tm + 1 = tn + 1: Data corresponent a l’últim dia del mes 

anterior a la liquidació d’interessos de demora.
tp

0: Data inicial de meritació d’interessos del principal.
tr
0: Data inicial de meritació d’interessos del recàrrec.
ip

j: Tipus d’interès legal en tant per cent aplicable a 
partir de la data tp

j, per a j = 0, 1, 2, ... m, corresponent a la
j-èssima variació de tipus d’interès en l’interval (t0, tm + 1).

ir
k: Tipus d’interès legal en tant per cent aplicable a 

partir de la data tr
k, per a k = 0, 1, 2, ... n, corresponent a la 

k-èssima variació de tipus d’interès en l’interval (t0, tn + 1).

3. El càlcul dels interessos meritats es pot efectuar 
per mesos naturals vençuts, sense considerar les frac-
cions inferiors, corresponents als dies transcorreguts del 
mes en què s’efectuï el pagament o s’apliqui l’ingrés.

Article 22. Moment del càlcul i liquidació.

El càlcul i liquidació dels interessos de demora exigi-
bles es pot fer:

a) En el moment mateix del pagament del deute 
constret, quan aquest sigui realitzat en les condicions i 
amb els requisits establerts en la provisió de constrenyi-
ment.

A aquests efectes, s’entén que el pagament s’ha efec-
tuat d’acord amb aquests requisits quan l’ingrés de l’im-
port degut es faci, per qualsevol dels mitjans de pagament 
admesos, en el compte restringit de la Unitat de Recapta-
ció Executiva competent per a la tramitació del procedi-
ment de constrenyiment, amb totes les dades que perme-
tin la identificació completa del constret i del dèbit objecte 
de l’ingrés.

b) En el moment de l’aplicació de l’ingrés no realitzat 
en les condicions a què es refereix la lletra anterior o del 
líquid obtingut de l’execució forçosa de béns del contret o 
derivat del procediment de deducció.

En aquest cas l’ingrés s’imputa a l’import pendent 
dels títols vigents en el moment de l’aplicació i els interes-
sos exigibles són els que s’hagin meritat fins a l’esmentat 
moment.

c) En qualsevol moment en què la tramitació del pro-
cediment de constrenyiment ho requereixi.

Aquesta circumstància es pot donar per iniciativa del 
mateix subjecte responsable o d’una altra persona amb 
interès legítim en el procediment de constrenyiment o per 
iniciativa de l’Administració de la Seguretat Social en la 
tramitació del procés recaptador.

Article 23. Interès de demora en els manaments i les 
notificacions.

1. En la provisió de constrenyiment o comunicació 
de l’inici del procediment de deducció n’hi ha prou d’indi-
car la quantia del deute per principal i recàrrec, i s’ha 
d’advertir el deutor de l’exigibilitat d’interessos de demora 
en cas de manca de pagament del deute, indicant el còm-
put de temps de la seva meritació, sense que sigui neces-
sària la quantificació expressa de l’import d’aquests inte-
ressos.

2. En les notificacions tant de diligències com de 
manaments d’embargament contra els béns i drets del 
contret hi ha de figurar l’import dels dèbits exigibles, en 
concepte de principal, recàrrec aplicable, costes i interes-
sos de demora meritats fins al moment de l’emissió.

3. En cas d’embargament de diners en comptes 
oberts en entitats de crèdit, estalvi o finançament, el 
manament d’embargament, tant si és objecte de presen-
tació física com si és remès per mitjans telemàtics, pot 
incloure la totalitat dels interessos de demora exigibles 
fins a la data prevista per a l’ingrés dels imports retinguts, 
advertint el deutor en la notificació de l’embargament 
d’aquesta circumstància.

Igualment, en el procediment de deducció que se 
segueixi contra entitats públiques es pot incloure, en 
l’acord de retenció, l’import dels interessos de demora 
exigibles fins a la data prevista per a l’aplicació de la 
retenció.

SECCIÓ SISENA. FORMES I MITJANS DE PAGAMENT

Article 24. Consignació dels deutes amb la Seguretat 
Social.

1. En els casos en què escaigui la consignació de 
l’import del deute d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 20 i 46.2 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, aquesta s’ha de fer mitjançant un ingrés 
a la Caixa General de Dipòsits o en una entitat financera, 
a disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
i en el compte que aquesta determini.

2. El resguard de la consignació o, si s’escau, el 
document justificatiu queda sota custòdia de l’òrgan que 
hagi dictat l’acte a què aquella es refereixi, el qual ha d’ex-
pedir l’oportú justificant del seu lliurament a qui hagi 
efectuat la consignació.

Article 25. Pagament mitjançant xec.

Quan el pagament dels deutes amb la Seguretat Social 
s’efectuï mitjançant un xec en els termes que regula l’arti-
cle 22 del Reglament general de recaptació de la Segure-
tat Social, els xecs estesos a favor de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social poden ser fets efectius no només 
pels òrgans centrals sinó també pels òrgans competents 
de les direccions provincials de l’esmentat Servei Comú, 
incloses les administracions d’aquestes i, si s’escau, les 
unitats de recaptació executiva de la Seguretat Social.
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SECCIÓ SETENA. REVISIÓ DELS ACTES DE GESTIÓ RECAPTADORA

Article 26. Revisió d’ofici i rectificació d’errors.

1. De conformitat amb el que disposen els articles 
3.1.b) i 145 de la Llei de procediment laboral, Text refós 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril, així 
com els articles 47 del Reglament general de recaptació de 
la Seguretat Social i 105 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú, mentre no hagi transcorregut el termini de pres-
cripció, els òrgans de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social poden adoptar d’ofici les mesures necessàries per 
a l’adequació dels seus actes recaptadors a les normes 
establertes o revocar en qualsevol moment els seus actes 
de gravamen o desfavorables mitjançant la seva revisió 
d’ofici, sense perjudici que els interessats puguin pro-
moure la seva iniciació per l’òrgan competent de la Treso-
reria General de la Seguretat Social.

a) És competent per tramitar la revisió d’ofici dels actes 
de gestió recaptadora, tant en període voluntari com en 
via executiva, el mateix òrgan que els hagi dictat.

Aquest òrgan ha de donar audiència a l’interessat i 
l’ha d’advertir que pot formular-hi al·legacions i aportar 
els documents i justificants que estimi pertinents en el 
termini de quinze dies.

Així mateix, l’òrgan de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social que tramiti l’expedient de revisió d’ofici 
pot acordar la prova i sol·licitar els informes que consideri 
pertinents.

b) L’òrgan competent per tramitar el procediment de 
revisió ha de formular proposta a l’òrgan competent per 
resoldre.

És òrgan competent per dictar la resolució que escai-
gui l’immediat superior jeràrquic de l’autor de l’acte.

Les resolucions han de ser motivades, amb una refe-
rència succinta de fets i fonaments de dret, han de fixar 
els efectes de la revisió i s’han de notificar als interessats 
d’acord amb el que estableixen els articles 58 i 59 de la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. Quan es declari la revo-
cació de determinades actuacions del procediment recap-
tador, s’ha de disposar la conservació de les no afectades 
per la revocació.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot 
rectificar en qualsevol moment del procediment recapta-
dor els errors materials o de fet i els aritmètics dels seus 
actes, sempre que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció.

a) Són errors d’aquest caràcter que poden donar lloc 
a la seva rectificació els errors en el codi de compte de 
cotització, número d’inscripció o número d’afiliació a la 
Seguretat Social o període de liquidació que consta en els 
documents d’ingrés, els errors de fet que resultin dels 
mateixos documents de l’expedient, així com qualsevol 
altre error material o de fet i aritmètic per a l’apreciació 
del qual no es requereixi aplicar criteris d’interpretació o 
valoració de les normes jurídiques aplicables, que s’ob-
servi de forma manifesta i evident tenint en compte única-
ment les dades de la reclamació administrativa o de l’acte 
administratiu de què es tracti o bé de l’expedient, que 
afecti elements accidentals de l’acte sense projectar-se 
sobre el seu contingut fonamental i en què, després de 
corregit l’error, l’acte conservi els seus efectes sense 
implicar-ne una revocació.

b) Quan el procediment de rectificació d’errors 
s’hagi iniciat d’ofici i la rectificació es faci en benefici dels 
interessats es pot notificar directament a aquests la deci-
sió que s’adopti.

Quan el procediment s’hagi iniciat a instància de l’in-
teressat, l’òrgan que hagi dictat l’acte o, si no, el seu supe-

rior jeràrquic pot resoldre directament el que sigui proce-
dent, quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts 
en compte en la resolució altres fets, al·legacions o pro-
ves que els presentats per l’interessat. Altrament, s’ha de 
notificar a l’interessat la proposta de resolució perquè 
al·legui el que convingui al seu dret en el termini de 
quinze dies.

SECCIÓ VUITENA. NORMES PARTICULARS SOBRE RECAPTACIÓ 
EN PERÍODE VOLUNTARI

Subsecció 1a Normes sobre forma i lloc del pagament 
de quotes

Article 27. Forma del pagament de quotes.

1. De conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 
59 del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, els documents de cotització han de ser emplenats 
o, si s’escau, les seves dades han de ser subministrades 
pels subjectes responsables del pagament de les liquida-
cions de quotes corresponents, a través dels mitjans i 
sistemes i amb les formalitats que estableixi la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

Els documents de cotització han de contenir, almenys, 
les dades següents:

a) Les requerides per identificar correctament l’em-
presari o subjecte responsable del pagament, inclòs, si 
s’escau, el codi de compte de cotització assignat per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) Les relatives a la gestió, amb indicació del règim 
de la Seguretat Social aplicable i l’entitat que cobreixi les 
contingències d’accident de treball i malalties professio-
nals.

c) Les necessàries per determinar el deute per quotes, 
incloses les compensacions i/o les deduccions per bonifica-
cions o reduccions en la cotització que escaiguin, indicant de 
forma separada les dades que es refereixin a conceptes dife-
rents de quotes de la Seguretat Social i que es recaptin con-
juntament amb aquestes, així com, si s’escau, les relatives a 
la determinació dels recàrrecs i interessos per ingrés fora del 
termini reglamentari.

d) En les liquidacions de quotes relatives a treballa-
dors per compte d’altri s’hi ha de consignar la relació 
nominal de treballadors als quals correspongui la cotitza-
ció, en què s’ha de fer constar el número d’afiliació a la 
Seguretat Social d’aquells, així com les altres dades indi-
cades en els models o sistemes establerts per la Tresore-
ria General de la Seguretat Social.

No obstant el que indiquen els paràgrafs anteriors, les 
dades dels documents de cotització, incloses les relacions 
nominals de treballadors, es poden aportar per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics, en les condicions i 
amb els efectes que estableix l’Ordre de 3 d’abril de 1995, 
sobre ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics 
en relació amb la inscripció d’empreses, afiliació, altes i 
baixes de treballadors, cotització i recaptació en l’àmbit 
de la Seguretat Social.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha 
d’emetre els documents de cotització corresponents a les 
liquidacions de quotes relatives a les empreses i els sub-
jectes responsables pertanyents a règims de la Seguretat 
Social i col·lectius adherits al Sistema de Remissió Elec-
trònica de Dades (Sistema RED), a les liquidacions de 
quotes en els règims especials dels treballadors pel seu 
compte o autònoms i de treballadors de la llar, a les de 
quotes fixes dels treballadors inclosos en el règim espe-
cial agrari de la Seguretat Social i a les de convenis espe-
cials amb la Seguretat Social, així com en els altres règims 
i situacions especials quan les possibilitats de gestió ho 
permetin, i els ha de remetre als subjectes responsables 
del pagament perquè puguin fer el pagament i la presen-
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tació dels documents de cotització amb l’ingrés de les 
quotes o sense en els terminis reglamentaris. Quan 
aquells tinguin domiciliat el pagament, s’ha de remetre a 
les entitats financeres la informació necessària per al càr-
rec en compte i l’abonament corresponent en el compte 
únic centralitzat de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.

3. El que estableix l’apartat anterior no allibera els 
subjectes responsables del pagament de les quotes del 
deure de complir la seva obligació de cotitzar dins el ter-
mini reglamentari, amb independència que hagin rebut o 
no els documents de cotització. Altrament, incorren en el 
recàrrec, els interessos i les infraccions que siguin proce-
dents. A aquests efectes, els documents de cotització han 
d’estar a la seva disposició a les direccions provincials de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i administracions 
d’aquestes o en els altres llocs que determini el director 
general de l’esmentat Servei Comú de la Seguretat Social.

Tanmateix, quan es produeixin increments en les quo-
tes, en relació amb les que constin en els butlletins eme-
sos i enviats per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, els subjectes responsables han d’ingressar les 
quotes a l’oficina recaptadora per les quantitats liquida-
des en els esmentats documents sense cap modificació 
fins que rebin els nous documents de cotització amb les 
diferències que s’hagin produït pels períodes el termini 
reglamentari d’ingrés dels quals ja hagi finalitzat. Aquesta 
liquidació complementària ha de ser satisfeta pel subjecte 
responsable dins el mes següent al de la recepció dels 
documents de cotització que la continguin, llevat que en 
els mateixos documents rebuts es fixi un altre termini 
d’ingrés.

Article 28. Incidència de l’ús de mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en l’adquisició i el manteni-
ment de beneficis en la cotització i obligació d’incor-
poració al Sistema RED.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 29 de la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, les empreses, agrupa-
cions d’empreses i altres subjectes responsables del com-
pliment de l’obligació de cotitzar que hagin sol·licitat o 
obtingut reduccions, bonificacions o qualssevol altres 
beneficis en les bases, tipus i quotes de la Seguretat 
Social i conceptes de recaptació conjunta, per adquirir o 
mantenir aquests beneficis s’han d’incorporar de manera 
efectiva al Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sis-
tema RED), que regula l’Ordre de 3 d’abril de 1995 sobre ús 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en relació 
amb la inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes de 
treballadors, cotització i recaptació en l’àmbit de la Segu-
retat Social, i altres disposicions d’aplicació i desplega-
ment, en els terminis i les condicions determinats per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

S’entén per incorporació efectiva al Sistema RED la 
seva utilització per dur a terme les actuacions relatives a 
cotització i afiliació amb plena validesa i eficàcia, i generar 
els drets i les obligacions establerts per la normativa en 
vigor en relació amb els esmentats actes.

a) Si no es porta a terme la incorporació efectiva al 
Sistema RED dins els terminis que la Tresoreria General 
de la Seguretat Social determini, les empreses, agrupa-
cions d’empreses i altres subjectes responsables del com-
pliment de l’obligació de cotitzar no poden obtenir reduc-
cions, bonificacions o qualssevol altres beneficis en les 
bases, els tipus i les quotes de la Seguretat Social i con-
ceptes de recaptació conjunta i queden suspesos, sense 
cap altre tràmit, les reduccions, bonificacions o beneficis 
que tinguin concedits, respecte de tots els seus codis de 
compte de cotització, tant principals com secundaris, des 
de la data en què s’hauria d’haver fet la incorporació.

No dóna lloc a la pèrdua de reduccions, bonificacions 
o qualssevol altres beneficis que tinguin concedits, la 
manca de transmissió de dades a través del Sistema RED 
per causes de caràcter tècnic imputables a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, sense perjudici de l’obliga-
ció de presentar els documents de cotització i d’afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades dins els terminis esta-
blerts.

b) Si el subjecte responsable sol·licita i obté amb 
posterioritat la incorporació al Sistema RED, l’obtenció de 
reduccions, bonificacions o altres beneficis en la cotitza-
ció a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació 
conjunta es regeix per la normativa vigent en el període 
de liquidació corresponent a la nova incorporació efectiva 
al Sistema RED i produeix efectes des de la incorporació i, 
així mateix, la suspensió de les reduccions, bonificacions 
o beneficis queda sense efecte, i tornen a ser aplicables a 
partir de la liquidació corresponent des de la nova incor-
poració al Sistema.

2. Als efectes del que preveu el paràgraf primer de 
l’article 30 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, i sense 
perjudici del que disposa l’apartat anterior, les empreses, 
agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables 
del compliment de l’obligació de cotitzar que el dia 1 de 
gener de cada any tinguin més de cent treballadors en 
alta s’han d’incorporar de manera efectiva al Sistema RED 
abans del dia 1 de juliol immediatament següent.

La Tresoreria General de la Seguretat Social pot modi-
ficar el termini establert per a la incorporació si és neces-
sari per raons de gestió.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot 
ampliar els terminis per a la incorporació efectiva al Sis-
tema RED a què es refereix aquesta disposició, amb 
caràcter excepcional i transitori, atenent el nombre de 
treballadors, la seva dispersió o la naturalesa pública del 
subjecte responsable, i sempre amb la sol·licitud prèvia 
de l’interessat, en la qual ha de constar el termini màxim 
d’ampliació que se sol·licita.

4. Produïda la incorporació efectiva al Sistema RED, 
aquesta s’ha de mantenir obligatòriament amb indepen-
dència del nombre de treballadors que passi a tenir el 
subjecte responsable autoritzat o que aquest tingui o no 
concedides bonificacions, reduccions o altres beneficis en 
la cotització.

Article 29. Lloc del pagament de quotes.

1. La liquidació i el pagament de les quotes en els 
terminis reglamentaris establerts s’han d’efectuar en un 
sol acte mitjançant la presentació a l’oficina recaptadora 
del document o documents de cotització, sense perjudici 
de les particularitats previstes per a l’ingrés de les quotes 
mitjançant els sistemes de domiciliació en compte i paga-
ment electrònic.

2. Els ingressos fora del termini reglamentari, en 
període voluntari, s’han de fer amb els recàrrecs corres-
ponents en funció de la data d’ingrés, i el seu import és 
reclamat per la Tresoreria General de la Seguretat Social si 
s’efectua l’ingrés sense l’esmentat recàrrec.

Per tal d’evitar la reclamació, requereixen autorització 
expressa de la direcció provincial de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social o administració d’aquesta, els 
ingressos dins el termini reglamentari de les liquidacions 
de quotes a què es refereix l’apartat 1.c), en els seus ordi-
nals 2n, 3r i 4t, de l’article 56 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social, prèvia comprovació que 
es dóna el supòsit de què es tracti.

Amb tot, en aquests supòsits no cal l’esmentada auto-
rització respecte a les liquidacions de quotes relatives a 
subjectes responsables que aportin les seves dades a tra-
vés del Sistema RED.



1674 Dijous 16 juny 2005 Suplement núm. 12

Article 30. Domiciliació del pagament de quotes a les 
oficines recaptadores.

1. En els règims del Sistema de la Seguretat Social 
en què estigui establerta la domiciliació en compte per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, els subjectes 
responsables del compliment de l’obligació de cotitzar 
poden fer l’ingrés de les quotes en qualsevol de les enti-
tats financeres autoritzades per actuar com a oficines 
recaptadores de la Seguretat Social d’acord amb el pro-
cediment establert per a cada supòsit per aquesta.

L’autorització a les entitats financeres per actuar com a 
òrgan col·laborador en la gestió recaptadora està condi-
cionada a la prestació per aquestes de l’esmentat servei.

a) Els empresaris inscrits en el règim general de la 
Seguretat Social o en els règims especials dels treballa-
dors del mar, de la mineria del carbó i altres règims que 
incloguin treballadors per compte d’altri, que estiguin 
incorporats al Sistema RED, poden domiciliar el paga-
ment de les quotes quan estigui previst per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, d’acord amb el que pre-
veu aquest article, sempre que ho sol·licitin mensualment 
a través de l’esmentat Sistema.

Aquestes sol·licituds s’han de fer dins els divuit pri-
mers dies del termini reglamentari d’ingrés amb indica-
ció de l’entitat financera i del codi de compte de client en 
què es vol carregar l’import de la liquidació correspo-
nent.

Rebuda la sol·licitud, la Tresoreria General de la Segu-
retat Social ha d’efectuar la liquidació de quotes la domi-
ciliació de les quals s’ha sol·licitat i transmetre informa-
ció de l’import a ingressar a través del Sistema RED al 
respectiu autoritzat per a la seva conformitat.

b) Els subjectes responsables del compliment de 
l’obligació de cotitzar en els règims especials agrari, de 
treballadors pel seu compte o autònoms i de treballadors 
de la llar i, si s’escau, en els altres règims especials o col-
lectius que determini posteriorment la Tresoreria General 
de la Seguretat Social quan les possibilitats de gestió ho 
permetin, així com per subscripció de conveni especial 
amb la Seguretat Social, poden domiciliar el pagament 
de les quotes d’acord amb el que preveu aquest article, 
en els termes i amb els efectes següents:

a’) Les sol·licituds de domiciliació del pagament són 
vàlides fins que es comuniqui la baixa en aquest sistema 
de pagament, i no es requereix una nova sol·licitud per a 
cada període de liquidació.

b’) Les sol·licituds d’alta i de baixa en aquest sis-
tema de pagament es poden fer a les entitats financeres 
autoritzades, a les direccions provincials i administracions 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a través 
d’Internet, mitjançant els serveis prestats per la Tresore-
ria General a la pàgina web de la Seguretat Social 
(www.seg-social.es).

c’) Les sol·licituds de domiciliació del pagament que 
es realitzin a les entitats financeres produeixen efectes a 
partir del mes següent al de la seva presentació. Si es 
realitzen a les direccions provincials de la Tresoreria 
General o les seves administracions o a través d’Internet, 
s’ha de facilitar al subjecte responsable del pagament un 
justificant de la seva sol·licitud en el qual s’ha d’assenya-
lar la data d’efectes de la domiciliació i indicar el mes en 
què es realitzarà el primer càrrec en compte.

Les sol·licituds de baixa en la domiciliació produeixen 
efectes des de la data que s’assenyali en les mateixes sol-
licituds, però en cap cas abans del mes següent al de la 
seva presentació i amb devolució, si s’escau, del docu-
ment de cotització per l’entitat financera.

d’) Els canvis en la domiciliació del pagament s’han 
de sol·licitar en la mateixa forma i tenen els mateixos 
requisits i efectes que els assenyalats en els apartats pre-

cedents d’aquest article per a les sol·licituds inicials de 
domiciliació.

2. Les entitats financeres, per les domiciliacions de 
quotes que hagin estat autoritzades han d’abonar, amb 
data valor de l’últim dia hàbil de cada mes, la totalitat de 
l’import de les quotes meritades corresponents, ingres-
sant-les en el compte únic de la Tresoreria General en la 
forma i amb els efectes establerts per reglament. Així 
mateix, han de remetre al subjecte responsable el docu-
ment justificant del pagament realitzat.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de 
comunicar mensualment a les entitats financeres l’im-
port de les cotitzacions a efectuar pels subjectes respon-
sables del compliment de l’obligació de cotitzar que tin-
guin domiciliat en aquelles entitats el pagament de les 
quotes, amb la finalitat que en quedi ingressat l’import 
dins el termini reglamentari establert.

4. Produït el càrrec en compte corrent o en llibreta 
d’estalvi, quan per un error imputable a una entitat finan-
cera el pagament no s’hagi efectuat en el termini regla-
mentari, els perjudicis causats s’han de compensar 
d’acord amb el que preveu l’autorització de col·laboració 
i, si no, han de consistir a pagar l’interès legal des de la 
data en què l’import del deute s’hauria d’haver posat a 
disposició de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
fins que l’esmentat ingrés sigui realment disponible per 
aquesta.

Article 31. Pagament electrònic de quotes.

1. La Tresoreria General de la Seguretat Social pot 
emetre documents de cotització vàlids per al pagament 
electrònic en entitats financeres, a fi que els subjectes 
responsables puguin efectuar l’ingrés de les quotes, 
d’acord amb el procediment establert, o bé mitjançant la 
presentació directa en aquestes entitats, o bé a través 
dels canals de pagament que aquestes tinguin habilitats, 
com ara caixers, banca telefònica o electrònica o altres 
de semblants.

Els ingressos fets per mitjà dels canals de pagament 
esmentats en dissabtes, diumenges o festius s’entenen 
realitzats en dies hàbils, als efectes del que estableix l’ar-
ticle 8.b) del Reglament general de recaptació de la Segu-
retat Social.

2. Els documents de cotització que emeti la Tresore-
ria General de la Seguretat Social han de complir els 
requisits necessaris perquè els subjectes responsables 
del pagament de les quotes puguin fer-lo pel sistema de 
pagament electrònic.

3. Els empresaris incorporats al Sistema RED també 
poden optar pel pagament electrònic de les liquidacions 
de quotes indicades per la Tresoreria General de la Segu-
retat Social, cosa que han de sol·licitar mensualment a 
través del procediment establert en el dit Sistema. Les 
sol·licituds s’han de fer fins al dia 27 del mes considerat 
com a termini reglamentari d’ingrés, a excepció del mes 
de febrer, en què es poden fer fins al dia 26.

Subsecció 2a Relacions de les entitats financeres amb 
la Tresoreria i subjectes obligats i de la Tresoreria General 
amb les mútues i les entitats gestores dels conceptes de 

recaptació conjunta

Article 32. Actuació de les entitats financeres en relació 
amb les empreses i altres responsables.

1. Les entitats financeres autoritzades per actuar 
com a oficines recaptadores, en el moment de la presen-
tació dels documents de cotització i pagament, han 
d’efectuar les següents comprovacions:
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a) Que en el document o els documents de cotitza-
ció i pagament figuren totes les dades d’identificació de 
l’empresari o subjecte responsable del pagament, inclòs, 
si s’escau, el codi de compte de cotització que li hagi 
assignat la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) Que es presenta el nombre d’exemplars requerit 
dels models aprovats per la Tresoreria General de la Segu-
retat Social.

c) Que l’import ingressat es correspon amb el que 
figura en el document de cotització i pagament.

2. En el moment de l’ingrés dels deutes amb la 
Seguretat Social, les entitats financeres han de retornar 
als empresaris o subjectes responsables que l’hagin rea-
litzat un exemplar del document o documents de cotitza-
ció i pagament presentats o, si s’escau, un justificant de 
l’ingrés efectuat.

3. En el supòsit que l’ingrés dels deutes amb la 
Seguretat Social es faci mitjançant els sistemes de domi-
ciliació en compte o pagament electrònic, no escau dur a 
terme les actuacions indicades en els apartats anteriors, 
sinó les previstes per a aquests sistemes de pagament, i 
les entitats financeres han de lliurar als empresaris o sub-
jectes responsables, en tot cas, el corresponent justificant 
de l’ingrés realitzat.

Article 33. Relació de les entitats financeres amb la Tre-
soreria General de la Seguretat Social.

1. En l’àmbit provincial, les relacions entre les enti-
tats financeres autoritzades per actuar com a oficines 
recaptadores i la Tresoreria General de la Seguretat Social 
s’han de mantenir a través de l’oficina principal que aque-
lles tinguin en cada província, i a aquest efecte l’esmen-
tada oficina ha de rebre de les restants sucursals o agèn-
cies la documentació que hagi estat presentada en 
aquestes.

Quan alguna entitat financera autoritzada no disposi 
d’oficina o dependència a la província, en remetre la 
documentació recaptadora, si no ho ha efectuat amb 
anterioritat, ha d’indicar l’oficina de relació amb la Treso-
reria General de la Seguretat Social a la província.

2. En tot cas, les entitats financeres han de remetre 
la documentació recaptadora al centre o unitat que deter-
mini la Tresoreria General de la Seguretat Social als efec-
tes del tractament i el control centralitzat de les dades 
recaptadores. En aquests supòsits, les relacions amb cada 
entitat financera s’han de mantenir exclusivament a tra-
vés de l’oficina principal que a aquests efectes designi 
aquesta.

Article 34. Forma i terminis de remissió de la documen-
tació recaptadora a la Tresoreria General de la Segure-
tat Social.

1. Les oficines principals de les entitats financeres 
autoritzades han de trametre al centre o unitat determinat 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social o, si s’es-
cau, a les respectives direccions provincials, tota la infor-
mació i documentació recaptadora presentada per les 
empreses i subjectes responsables durant el mes anterior, 
en els terminis indicats en el Reglament general de la ges-
tió financera de la Seguretat Social i altres normes com-
plementàries, i han d’abonar l’import dels ingressos en el 
compte únic centralitzat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social en els termes indicats en el dit Regla-
ment.

La informació i documentació a què es refereix el 
paràgraf anterior ha d’anar acompanyada de la següent 
documentació complementària:

a) Relació d’operacions per imports líquids.
b) Relació d’operacions per imports íntegres.

Les dues relacions s’han de destinar a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i han d’incloure, sense 
solució de continuïtat, les liquidacions que consten en els 
butlletins de cotització a la Seguretat Social. Aquestes 
relacions s’han d’elaborar d’acord amb les instruccions 
donades per la Tresoreria General de la Seguretat Social a 
les entitats financeres, utilitzant quan ho indiqui suports 
informàtics.

c) Resum de les relacions d’operacions per imports 
líquids.

d) Resum de les relacions d’operacions per imports 
íntegres.

Dels dos resums, amb destinació a la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social, s’han d’emplenar els exemplars 
indicats per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) Estat mensual de recaptació.

En aquest document sobre la situació mensual de la 
recaptació s’hi ha de consignar l’import total dels ingres-
sos formalitzats en el mes de què es tracti.

L’import total formalitzat ha de coincidir necessària-
ment amb la suma dels imports de les liquidacions que 
figuren en els documents de cotització emparats per les 
relacions d’operacions damunt indicades.

2. Les entitats financeres autoritzades per actuar 
com a oficines recaptadores han d’ajustar la seva actuació 
a les normes contingudes en els reglaments generals de 
recaptació i de la gestió financera de la Seguretat Social, 
en les seves respectives ordres de desplegament i en les 
resolucions i instruccions de caràcter general dictades a 
l’efecte per la Direcció General de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social.

Article 35. Relacions de la Tresoreria General amb les 
mútues i entitats gestores dels conceptes de recapta-
ció conjunta amb les quotes de la Seguretat Social.

1. Amb càrrec a les quotes recaptades i dins el pro-
cés recaptador, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social ha de fer efectives a cadascuna de les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social les quotes que respectivament li corresponguin, 
prèvies les deduccions que escaiguin per obligacions que 
aquelles hagin de satisfer dins el Sistema de la Seguretat 
Social i una vegada efectuades, si s’escau, les rectifica-
cions pertinents per errors en operacions anteriors o dife-
rències entre les estimacions de recaptació i retencions 
cautelars realitzades i les liquidacions definitives.

2. Així mateix, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social ha de retenir l’import a què pugin els conceptes de 
recaptació conjunta amb les quotes de la Seguretat Social 
per a la seva liquidació i ingrés a favor de les entitats ges-
tores d’aquests conceptes, prèvies les deduccions que 
escaiguin.

3. Als efectes del que disposen els números prece-
dents, els òrgans centrals de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i les seves direccions provincials poden 
efectuar els traspassos interinstitucionals de les quotes 
recaptades, per errors d’aplicació, que siguin procedents, 
i els han de comunicar a les entitats afectades.

Subsecció 3a Supòsits especials de liquidació 
i pagament de quotes

Article 36. Presentació de documents de cotització en el 
termini reglamentari sense ingrés de quotes.

1. L’empresari que prevegi la impossibilitat d’ingres-
sar dins el termini reglamentari la totalitat de les quotes 
degudes a la Seguretat Social té l’obligació, en tot cas, de 
presentar els documents de cotització en el dit termini.
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En aquests supòsits, la presentació de documents de 
cotització en el termini reglamentari té els efectes 
següents:

a) Respecte a la compensació de prestacions abona-
des en règim de pagament delegat:

En els règims del Sistema de la Seguretat Social en 
què estigui prevista la col·laboració obligatòria de les 
empreses en la gestió de la Seguretat Social, els empresa-
ris o subjectes responsables poden compensar les quan-
titats abonades com a conseqüència de la col·laboració 
amb l’import de les quotes meritades en idèntic període, 
a què es refereixin els documents de cotització.

En aquests documents s’hi han de fer constar l’import 
de les prestacions corresponents a cada contingència que 
hagi estat satisfet i l’import de la liquidació de quotes, i 
tots dos s’han d’exigir en la quantitat concurrent i han de 
figurar en les liquidacions el deute amb la Seguretat 
Social resultant, sobre el qual s’aplica el recàrrec corres-
ponent en funció del moment en què se n’efectuï l’in-
grés.

Amb tot, l’import de les prestacions a les quals tinguin 
dret els representants de comerç, els artistes i els profes-
sionals taurins no pot ser compensat en els documents de 
cotització, encara que concorrin els requisits i les condi-
cions que estableixen l’article 60 del Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social i aquesta Ordre, ja que 
aquestes prestacions les satisfà directament als beneficia-
ris l’entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social 
que n’és responsable, d’acord amb el que disposa l’article 
14 de l’Ordre de 20 de juliol de 1987 per la qual es des-
plega 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, afilia-
ció, altes i baixes, cotització i recaptació.

Fora d’aquest supòsit els subjectes responsables no 
poden fer cap altra compensació dels seus crèdits amb els 
seus deutes per quotes en els documents de cotització 
presentats sense ingrés, sense perjudici del seu dret a la 
satisfacció d’aquests crèdits en la forma que sigui proce-
dent.

La Direcció General de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social pot autoritzar la compensació de l’import 
de la prestacions abonades en règim de pagament dele-
gat que no s’hagi pogut efectuar en els documents de 
cotització presentats en el termini reglamentari, en docu-
ments de cotització corresponents als períodes de cotitza-
ció que assenyali la Tresoreria General sempre que s’in-
gressin en el termini reglamentari i que es remeti, amb 
caràcter previ, una resolució definitiva de l’entitat gestora 
de la Seguretat Social que reconegui el dret al rescabala-
ment.

b) Respecte a la deducció per beneficis en la cotitza-
ció a la Seguretat Social:

Els empresaris i altres subjectes responsables que, de 
conformitat amb el que estableixen les normes vigents, 
tinguin reconegudes deduccions en les quotes a la Segu-
retat Social per reduccions o bonificacions en aquestes o 
qualsevol altre benefici, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 77.dos de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, per-
den aquests beneficis si no ingressen les quotes i els con-
ceptes de recaptació conjunta amb aquestes en el termini 
reglamentari, i no poden deduir-ne l’import en els docu-
ments de cotització presentats en el termini reglamentari, 
llevat que s’hagi sol·licitat dins de l’esmentat termini 
l’ajornament de les quotes a què es refereixi la liquidació 
i s’hagi concedit.

No obstant això, quan la deducció no s’hagi pogut 
efectuar en els documents de cotització presentats i 
pagats en el termini reglamentari, la Tresoreria General de 
la Seguretat Social pot autoritzar els responsables del 

pagament que apliquin les deduccions en els documents 
de cotització corresponents als períodes de cotització que 
indiqui aquesta, sempre que s’ingressin en el termini 
reglamentari i prèvia resolució de l’entitat gestora corres-
ponent que reconegui el dret als beneficis en la cotització 
o quan aquests es concedeixin automàticament en virtut 
de les disposicions que siguin aplicables.

c) Respecte als recàrrecs sobre les quotes de la 
Seguretat Social:

Si es presenten els documents de cotització en el ter-
mini reglamentari però no s’ingressen dins d’aquest ter-
mini les quotes corresponents, es meriten els recàrrecs 
que preveu l’apartat 1.a) de l’article 10 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social.

2. Si en els documents de cotització presentats dins el 
termini reglamentari s’han aplicat indegudament com-
pensacions o deduccions que no siguin degudes a errors 
materials o de càlcul i que no hagin estat objecte de recla-
mació administrativa d’acord amb l’apartat 1.c) de l’article 
62 del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, però que siguin declarades improcedents per 
resolució ferma de l’entitat o òrgan al qual correspongui 
el reconeixement, la denegació i el control de les presta-
cions compensades o de les deduccions practicades en 
els esmentats documents, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social ha de recaptar l’import d’aquestes com-
pensacions o deduccions indegudes mitjançant la corres-
ponent reclamació de deute efectuada en els termes que 
estableixen els articles 62 i següents de l’esmentat Regla-
ment general.

En el supòsit que regula l’article 31.1.d) de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social, relatiu a l’aplicació indeguda de 
les bonificacions en la cotització previstes per al finança-
ment de les accions formatives del subsistema de forma-
ció contínua, és competent la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social per reclamar, mitjançant una acta de 
liquidació, els imports indegudament deduïts.

Article 37. Presentació de documents de cotització en el 
termini reglamentari amb ingrés de l’aportació dels 
treballadors.

1. L’empresari que prevegi la impossibilitat d’ingres-
sar dins el termini reglamentari la totalitat de les quotes 
degudes a la Seguretat Social pot efectuar exclusivament 
l’ingrés separat de les fraccions de quotes corresponents 
a les aportacions dels seus treballadors, d’acord amb el 
procediment indicat en aquest article i sense que, en cap 
cas, es puguin ingressar separadament les quotes d’acci-
dents de treball i malalties professionals, llevat del que 
està previst en matèria d’ajornaments.

2. Quan en la liquidació de quotes no escaigui efec-
tuar compensacions ni deduccions s’han d’emplenar dos 
documents de cotització, referits tots dos a la mateixa 
relació nominal de treballadors i dels quals un ha de con-
tenir la liquidació corresponent a l’aportació de l’empre-
sari i l’altre la liquidació corresponent a l’aportació dels 
treballadors.

La relació nominal de treballadors i el document que 
contingui la liquidació de l’aportació empresarial s’han de 
presentar en el termini reglamentari a la direcció provin-
cial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o admi-
nistració de la Seguretat Social que correspongui.

El document que contingui la liquidació de l’aportació 
dels treballadors s’ha d’ingressar en qualsevol de les enti-
tats financeres autoritzades per actuar com a oficines 
recaptadores, sense cap recàrrec si l’ingrés es fa dins el 
termini reglamentari i amb el recàrrec corresponent si 
s’ingressa fora del termini.

L’ingrés de les aportacions de l’empresari amb poste-
rioritat al termini reglamentari s’ha de fer mitjançant la 
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presentació únicament del document de cotització que 
contingui la liquidació relativa a la seva aportació, sense 
que sigui necessària una nova relació nominal de treballa-
dors, però incrementant la liquidació amb el recàrrec que 
correspongui en funció de la data en què es realitzi l’in-
grés.

3. En aquests supòsits, els empresaris incorporats al 
Sistema RED han de transmetre les dades en la forma que 
estableix el mateix Sistema sense necessitat de presentar 
cap documentació a la direcció provincial, i poden efec-
tuar l’ingrés de la liquidació corresponent a l’aportació 
dels treballadors directament en qualsevol de les entitats 
financeres autoritzades.

4. Quan l’import de les quantitats a compensar en la 
liquidació sigui inferior al de l’aportació empresarial, 
s’han d’emplenar igualment dos documents de cotització, 
referits tots dos a la mateixa relació nominal de treballa-
dors i dels quals un ha de contenir la liquidació correspo-
nent a l’aportació de l’empresari, amb aplicació de la 
compensació en la quantitat que escaigui, i l’altre la liqui-
dació corresponent a l’aportació dels treballadors sense 
cap compensació.

La presentació i l’ingrés d’aquests documents de cotit-
zació s’han d’efectuar en la forma que indica l’apartat 2 
d’aquest article, i hi és igualment aplicable l’excepció que 
preveu l’apartat 3.

5. Quan l’import de les quantitats a compensar sigui 
igual o superior al de l’aportació empresarial, s’ha d’em-
plenar un únic document de cotització en què s’han de fer 
constar les quotes i les corresponents compensacions i 
deduccions, i s’ha d’ingressar directament a les entitats 
financeres la diferència entre unes i altres.

6. Encara que no hi hagi presentació de documents 
de cotització en el termini reglamentari, les entitats finan-
ceres poden admetre l’ingrés de la liquidació de l’aporta-
ció dels treballadors realitzada d’acord amb les normes 
generals.

Article 38. Presentació de documents de cotització amb 
saldo creditor.

1. Els empresaris i altres subjectes responsables les 
liquidacions de quotes a la Seguretat Social dels quals 
tinguin un saldo creditor per haver compensat presta-
cions en règim de pagament delegat o per haver efectuat 
deduccions que tenien concedides i no hagin perdut, en 
lloc de presentar els documents de cotització a les ofici-
nes recaptadores estan obligats a fer-ho a la direcció pro-
vincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
administració d’aquesta que correspongui o, si s’escau, 
pel procediment establert a l’efecte en el Sistema RED, 
amb la indicació de l’entitat financera i el codi de compte 
de client en què es vol que es realitzi l’abonament, a fi que 
la Tresoreria General de la Seguretat Social comprovi, 
amb caràcter provisional, la liquidació realitzada en els 
documents de cotització i si el subjecte responsable està 
al corrent en el pagament de les seves quotes de la Segu-
retat Social en tots els codis de compte de cotització 
d’aquest.

Les empreses que, d’acord amb les normes sobre col-
laboració obligatòria en la gestió de la Seguretat Social, 
abonin als seus treballadors prestacions per desocu-
pació parcial, han de presentar la liquidació creditora a la 
direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social o administració de la Seguretat Social correspo-
nent, sense fer ús del Sistema RED i han d’aportar, a més, 
la nòmina corresponent, visada pel corresponent servei 
públic d’ocupació.

2. Si la liquidació creditora és considerada provisio-
nalment procedent per la Tresoreria General de la Segure-
tat Social i l’empresari o subjecte responsable està al 
corrent en el pagament de les seves quotes, s’ha d’auto-

ritzar la devolució del saldo pel qual aquell resulti creditor, 
que s’ha d’abonar mitjançant transferència bancària.

Si la liquidació resulta procedent però l’empresari o 
subjecte responsable no està al corrent en el pagament de 
les seves quotes, l’import de la liquidació creditora 
s’aplica al descobert o descoberts existents, començant 
pel més antic entre els que estiguin pendents i amb apli-
cació, si s’escau, del que disposa l’article 52 del Regla-
ment general de recaptació de la Seguretat Social.

Si la liquidació creditora efectuada per l’empresari o 
subjecte responsable, que la Tresoreria General de la 
Seguretat Social hagi considerat provisionalment proce-
dent, és declarada després improcedent per resolució 
ferma de l’entitat gestora de les prestacions compensa-
des o a la qual correspongui el reconeixement o el control 
definitiu de les deduccions efectuades en els documents 
de cotització, una vegada comunicada la resolució defini-
tiva a la direcció provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o administració d’aquesta, aquesta 
mateixa l’ha de reclamar mitjançant la corresponent 
reclamació de deute, de conformitat amb el que estableix 
l’article 62.1.c) del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social.

3. Si la liquidació creditora efectuada per l’empresari 
o subjecte responsable és considerada provisionalment 
improcedent per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, però continua donant un saldo creditor, s’ha de 
posar aquest fet en coneixement del subjecte responsable 
i s’ha de procedir en la forma indicada a l’apartat anterior, 
segons correspongui.

No obstant això, si la liquidació creditora considerada 
provisionalment improcedent no constitueix finalment 
saldo creditor, el subjecte responsable n’ha d’ingressar el 
dèbit resultant, ja sigui sense recàrrec o incrementant-lo 
amb el que escaigui.

En aquest cas, el possible dret al rescabalament de les 
quantitats abonades pel subjecte obligat com a conse-
qüència de la seva col·laboració obligatòria amb la Segu-
retat Social i al de les bonificacions i reduccions que la 
direcció provincial de la Tresoreria General o administra-
ció consideri provisionalment aplicades de forma impro-
cedent en els documents de cotització, es pot exercir 
davant l’entitat gestora o col·laboradora que correspon-
gui.

4. Les actuacions de comprovació de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social a què es refereixen els 
apartats precedents no impliquen la conformitat d’aquesta 
respecte de les dades declarades i aplicades pel subjecte 
responsable en les liquidacions contingudes en els docu-
ments de cotització.

Així mateix, les actuacions esmentades tenen el caràc-
ter de liquidacions provisionals, subjectes a revisió si s’es-
tima la impugnació formulada o, si s’escau, com a conse-
qüència de la resolució definitiva de l’entitat gestora 
competent que afecti i modifiqui aquestes liquidacions de 
la direcció provincial de la Tresoreria General de la Segure-
tat Social o administració d’aquesta.

SECCIÓ NOVENA. NORMES SOBRE EMBARGAMENTS DE DIPÒSITS 
I DATA DE TÍTOLS EXECUTIUS

Article 39. Embargament de dipòsits a la vista.

1. En l’embargament de diners en dipòsits a la vista 
en entitats de crèdit, estalvi o finançament, la diligència 
d’embargament ha d’identificar, almenys, un compte o 
dipòsit existent en alguna de les oficines de l’entitat, però 
s’estén, sense necessitat d’identificació expressa, a tots 
els possibles saldos dels quals el subjecte responsable 
sigui titular en aquesta fins a l’import del deute pendent 
en via de constrenyiment.
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2. Quan la diligència d’embargament es presenti 
davant una oficina diferent d’aquella que tingui al seu 
càrrec la gestió o dipòsit del bé o dret embargat, l’entitat 
de dipòsit ha de retenir immediatament l’import embar-
gat si existeix saldo en qualsevol compte obert en 
aquesta i, si això no és possible, en el termini més breu 
que permetin els seus sistemes d’informació i comptabi-
litat, que en cap cas pot superar el límit de cinc dies des 
de la data de presentació de la diligència.

Article 40. Descàrrecs de títols executius carregats a les 
unitats de recaptació executiva.

Escau el descàrrec dels títols executius carregats a 
les unitats de recaptació executiva quan aquests estiguin 
afectats per transaccions, arbitratges, convenis en pro-
cessos concursals, qualificacions de crèdits incobrables, 
terceries i qualsevol altra circumstància que determini el 
director general de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, en les condicions que estableixi.

Disposició addicional primera. Procediment per a l’am-
pliació de la carència i de la moratòria per al paga-
ment de deutes amb la Seguretat Social d’institucions 
sanitàries.

1. Les institucions sanitàries la titularitat de les 
quals sigui de les administracions públiques o institu-
cions públiques o privades sense ànim de lucre, que 
estiguin acollides a la moratòria per al pagament dels 
seus deutes amb la Seguretat Social causats fins al 31 de 
desembre de 1994, prevista a la disposició addicional 
trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pres-
supostos generals de l’Estat per a 1995, poden sol·licitar 
a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació 
de la carència i de la moratòria inicialment concedides, 
pel període que es fixi en la norma legal que permeti 
l’ampliació i amb subjecció a les següents condicions:

1a Presentar la sol·licitud d’ampliació, juntament 
amb la documentació que l’ha d’acompanyar, a la direc-
ció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social o administració de la Seguretat Social que corres-
pongui al codi de compte de cotització del sol·licitant o 
en qualsevol dels altres registres i llocs que assenyala 
l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Malgrat el que indica el paràgraf anterior, si el sol-
licitant té autoritzada la gestió centralitzada de determi-
nats tràmits liquidadors i recaptadors ha de presentar la 
seva sol·licitud, en tot cas, a la direcció provincial de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o administra-
ció de la Seguretat Social a la qual correspongui aquesta 
gestió centralitzada.

No s’admeten noves sol·licituds de concessió inicial 
de la moratòria que preveu la disposició addicional tren-
tena de l’esmentada Llei 41/1994, de 30 de desembre.

2a Aportar una nova proposta per al pagament del 
deute objecte de la moratòria, tenint en compte, respecte 
de la sol·licitud d’ampliació de la carència, que el calen-
dari de pagaments que tingui autoritzat el sol·licitant es 
redueix en el mateix període de temps que el que sigui 
objecte d’ampliació, si es concedeix, i que els terminis 
d’amortització per pagar el deute que es fixin en la reso-
lució de concessió han de ser anuals i per la mateixa 
quantia en tots els exercicis.

El sol·licitant pot indicar el mes en què vol ingressar 
cada termini d’amortització, cosa que correspon fer, si 
no ho indica, el mes de desembre de cada any al qual 
s’estengui la moratòria.

Quan la sol·licitud estigui referida a l’ampliació dels 
períodes de carència i de moratòria, l’amortització del 
deute també s’ha de fer en pagaments anuals de la 

mateixa quantia a realitzar en el mes elegit pel beneficiari i, 
si no ho fa, el mes de desembre de cada exercici.

3a Acreditar que s’han ingressat en el termini regla-
mentari les quotes de la Seguretat Social i conceptes de 
recaptació conjunta amb aquestes meritats des de l’1 de 
gener de 1995, sense perjudici de la concessió d’ajorna-
ments per al seu pagament sol·licitats dins de l’esmentat 
termini. A aquest efecte, el sol·licitant ha d’aportar foto-
còpies compulsades dels documents de cotització 
corresponents als tres mesos anteriors al de la sol·licitud 
d’ampliació.

2. Les sol·licituds d’ampliació de la carència i de la 
moratòria a què es refereix aquesta disposició addicio-
nal les tramiten i resolen els mateixos òrgans centrals i 
provincials de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social que hagin tramitat i resolt les sol·licituds anteriors, 
en el termini màxim de sis mesos, comptats des de la 
data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en qualse-
vol dels registres de l’esmentat servei comú de la Segu-
retat Social. Transcorregut aquest termini sense que s’hi 
hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud es pot enten-
dre desestimada.

3. Les resolucions que concedeixin l’ampliació de la 
carència i de la moratòria han de determinar la situació 
d’estar al corrent durant aquestes als efectes de Segure-
tat Social respecte dels deutes que en són objecte, men-
tre es compleixin les condicions per a la seva efectivitat 
que estableix l’apartat 2 de la disposició addicional tren-
tena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre.

L’incompliment d’aquestes condicions dóna lloc a la 
resolució de la moratòria concedida i dels concerts d’as-
sistència sanitària subscrits, si s’escau, entre la institució 
sanitària deutora i la respectiva Administració pública 
autonòmica o institucional, llevat que aquella hagi obtin-
gut ajornament per al pagament de quotes meritades 
des de l’1 de gener de 1995.

4. Quan les sol·licituds d’ampliació de la carència i 
de la moratòria siguin denegades o el procediment res-
pectiu hagi finalitzat per desistiment del sol·licitant, 
regulat en els articles 71.1 i 90 de la Llei de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, l’ingrés dels terminis d’amortització 
vençuts es pot efectuar sense recàrrec el mes següent al 
de la notificació de la resolució corresponent.

5. El procediment que regula la present disposició 
addicional s’aplica sense perjudici de les previsions que, 
si s’escau, es puguin establir legalment.

Disposició addicional segona. Incidència de la incorpo-
ració al Sistema RED en la contraprestació de les 
mútues als serveis de gestió administrativa per part 
de tercers.

La contraprestació que estableix la disposició addicional 
quarta del Reglament sobre col·laboració de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals, aprovat 
pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, és la con-
vinguda entre la mútua i el tercer que li presti els serveis 
per ges-tions d’índole administrativa a què es refereix 
l’apartat 1 de l’article 5 del Reglament, si bé amb el límit 
màxim del 3 per 100 de les quotes d’accidents de treball 
i malalties profes-sionals pagades per les empreses 
associades a les mútues les gestions de les quals realit-
zin els professionals col·legiats i altres persones físiques 
o jurídiques a què es refereix l’apartat 1 de la disposició 
addicional cinquena del Reglament general de recapta-
ció de la Seguretat Social, sempre que aquests s’hagin 
incorporat i facin ús efectiu del Sistema RED en els ter-
minis i les condicions que estableixi la Tresoreria Gene-
ral de la Seguretat Social i hagin sol·licitat la liquidació 
de les cotitzacions mitjançant el sistema de domiciliació 
en compte o de pagament electrònic, en els supòsits en 
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què la Tresoreria General de la Seguretat Social els tingui 
establerts.

Durant el període en què no s’hagin incorporat ni fet 
ús efectiu del Sistema RED, ni hagin sol·licitat l’aplicació 
dels sistemes de pagament damunt assenyalats, en els 
terminis i les condicions establerts, la contraprestació a 
percebre és com a màxim de l’1 per 100 de les dites 
quotes.

Disposició addicional tercera. Modificació de l’article 1 de 
l’Ordre TAS/77/2005, de 18 de gener.

Queda sense efecte el que estableix la norma quarta 
de l’apartat 2 de l’article 1 de l’Ordre TAS/77/2005, de 18 de 
gener, per la qual es despleguen les normes de cotització 
a la Seguretat Social, desocupació, Fons de Garantia Sala-
rial i formació professional, que conté la Llei 2/2004, de 27
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2005.

Disposició transitòria primera. Àmbit d’aplicació temporal.

Els deutes amb la Seguretat Social per recursos seus que 
tinguin el caràcter d’ingressos de dret públic i que en la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre estiguin en les 
situacions a què es refereix la seva secció tercera poden 
ser anul·lats i donats de baixa en comptabilitat, tant si la 
seva gestió recaptadora està en període voluntari com en 
via de constrenyiment.

Disposició transitòria segona. Vigència d’autoritzacions 
i concerts de col·laboració en la gestió recaptadora.

1. Les autoritzacions i els concerts sobre col·laboració 
en la gestió recaptadora dels recursos del Sistema de la 
Seguretat Social i altres conceptes de recaptació conjunta 
vigents a l’entrada en vigor de la present Ordre conserven 
la vigència sense més requisit que la seva inscripció en el 
Registre públic que, a aquests efectes, es porta a la Treso-
reria General de la Seguretat Social, mentre aquestes 
autoritzacions no siguin suspeses o revocades de confor-
mitat amb les regles que estableix l’article 4 del Regla-
ment general de recaptació de la Seguretat Social o els 
concerts no siguin rescindits de conformitat amb les 
regles que siguin aplicables.

2. Les empreses que estiguin ingressant les quotes 
de la Seguretat Social a través de l’associació empresarial 
a què pertanyen perquè aquesta les ingressi, al seu torn, 
en l’entitat col·laboradora corresponent i a nom de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social dins el segon mes 
següent al de la seva meritació, poden continuar fent l’in-
grés de les quotes meritades, a través de la respectiva 
associació professional, fins a la data que en cada cas 
determini el director general de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Disposició transitòria tercera. Incompliment d’ajorna-
ments de deutes anteriors a l’1 de juny de 2004.

En cas d’incompliment d’ajornaments en què, sigui 
quina sigui la data de concessió, s’incloguin deutes per 
quotes i conceptes de recaptació conjunta corresponents 
a períodes anteriors a l’1 de juny de 2004 o per recursos 
diferents de quotes reclamats amb anterioritat a aquesta 
data, el procediment de constrenyiment que s’ha de 
seguir, d’acord amb el que preveu l’article 36 del Regla-
ment general de recaptació de la Seguretat Social, inclou 
els interessos meritats pendents d’ingrés corresponents a 
aquests deutes.

Els deutes generats per aquest concepte meriten l’in-
terès corresponent quan siguin objecte d’un nou ajorna-
ment.

Aquests interessos no s’exigeixen respecte del deute 
ajornat relatiu a quotes i conceptes de recaptació con-
junta meritats a partir de l’1 de juny de 2004 o relatiu a 
recursos diferents de quotes les reclamacions de les quals 
s’hagin emès a partir d’aquesta data, sense perjudici de 
l’exigència dels interessos de demora que s’hagin meritat 
des del venciment dels respectius terminis reglamentaris 
d’ingrés, d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’es-
mentat article 36 del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social.

Disposició transitòria quarta. Efectes retroactius de la dis-
posició addicional tercera.

El que estableix la disposició addicional tercera 
d’aquesta Ordre, sobre modificació de l’article 1 de l’Ordre 
de 18 de gener de 2005, és aplicable a partir de l’1 de gener 
d’aquest mateix any 2005.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix 
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquesta Ordre 
i, de manera expressa, les següents:

1. La disposició addicional setena de l’Ordre de 22 de 
febrer de 1996, per la qual es desplega el Reglament gene-
ral de recaptació dels recursos de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial decret 1637/1995, de 6 d’octubre.

2. Els articles 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 i 84, les disposi-
cions addicionals segona, setena i vuitena i la disposició 
final primera de l’Ordre de 26 de maig de 1999, per la qual 
es desplega el Reglament general de recaptació dels recur-
sos del Sistema de la Seguretat Social abans esmentat.

Disposició final primera. Habilitació específica.

D’acord amb el que preveu l’article 58.1 del Reglament 
general de recaptació de la Seguretat Social, la Direcció 
General de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot 
establir i, si s’escau, modificar els documents de cotitza-
ció i recaptació en període voluntari, dictar les altres ins-
truccions a què s’han d’atenir les entitats financeres i 
altres col·laboradors en la gestió recaptadora, els empre-
saris i altres subjectes responsables del compliment de 
l’obligació de cotitzar i del pagament dels altres recursos 
del Sistema de Seguretat Social, modificar els terminis 
d’opció de les sol·licituds de pagament electrònic fixats a 
l’apartat 3 de l’article 31, aprovar les claus dels diferents 
contractes de treball als efectes de la gestió de la Segure-
tat Social, com també establir i modificar tant els docu-
ments de reclamació administrativa de deutes amb la 
Seguretat Social, a excepció de les actes expedides per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, com els documents 
relatius als tràmits del procediment recaptador en via de 
constrenyiment, i s’ha d’ajustar, en tot cas, al que dispo-
sen l’esmentat Reglament general i aquesta Ordre res-
pecte al tràmit de gestió recaptadora a què es refereixin 
aquests documents.

Disposició final segona. Habilitació general.

Es faculta la Direcció General d’Ordenació de la Segu-
retat Social per resoldre totes les qüestions d’índole gene-
ral que es puguin plantejar en aplicació del que disposa la 
present Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 25 de maig de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 


