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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
9900 Reial decret 897/2009, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reglament 

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

L’aplicació pràctica del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social vigent, 
que va ser aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, determina la conveniència de 
modificar alguns dels seus preceptes amb l’objecte de mantenir una millora progressiva i 
sistemàtica del procediment recaptador en l’àmbit de la Seguretat Social, tant en relació 
amb aspectes generals del procediment esmentat, relatius a la seva finalització en cas de 
deutes d’inferior quantia, a la tramitació de reclamacions de deute per derivació de 
responsabilitat solidària, a la interrupció de la prescripció i a les mesures cautelars, com 
quant a la seva gestió en període voluntari, pel que fa a la imputació pressupostària en els 
casos de reintegraments o devolucions de capitals cost de pensions o altres prestacions i 
recàrrecs sobre prestacions com a conseqüència de resolucions judicials fermes, així com 
fonamentalment quant a la seva gestió en via executiva, en matèries com ara l’embargament 
de diners en comptes a la vista, l’embargament de béns mobles i semovents, la competència 
per acordar l’alienació de béns embargats, l’anunci de la subhasta, el dret de tempteig a 
favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, les costes del procediment i la 
qualificació de crèdits com a incobrables.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que estableixen l’article 5 i la disposició 
final setena de la Llei general de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 22 de maig de 2009,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

El Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny, es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 5 de l’article 6 queda redactat de la manera següent:

«5. En aplicació dels principis d’economia i eficàcia administrativa, es pot no 
iniciar el procediment recaptador quan l’import d’un deute sigui inferior a la quantitat 
que determini el ministre de Treball i Immigració com a insuficient per a la cobertura 
del cost que la seva exacció i recaptació representin, i si aquesta circumstància 
sobrevé en el curs dels procediments de constrenyiment o de deducció, es posa fi a 
l’un o l’altre en els termes i condicions que aquell estableixi.»

Dos. L’apartat 4 de l’article 13 queda redactat de la manera següent:

«4. La reclamació de deute per derivació conté tots els aspectes exigits per a 
qualsevol reclamació de deute i, a més, la identificació dels responsables solidaris 
contra els quals se segueixin actuacions, i l’expressió dels fets i fonaments de dret 
en què es funda la responsabilitat. Prèviament a la seva emissió, s’ha de dictar un 
acord d’iniciació de l’expedient, que s’ha de notificar a l’interessat, i se li ha de donar 
tràmit d’audiència per un termini de 15 dies a partir de l’endemà de la notificació de 
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l’acord esmentat, a fi que efectuï les al·legacions i presenti els documents i justificants 
que consideri pertinents.

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

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

Tres. El paràgraf c) de l’article 43.1 queda redactat de la manera següent:

«c) Per la interposició de recurs o impugnació administrativa o judicial; en 
aquest cas, s’inicia de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data en 
què es dicti la resolució o sentència fermes que els resolguin. Quan aquestes 
declarin la nul·litat de ple dret de l’acte impugnat, s’ha de considerar no interromput 
el termini de prescripció per aquesta causa.»

Quatre. L’apartat 1 de l’article 54 queda redactat de la manera següent:

«1. Per assegurar el cobrament dels deutes amb la Seguretat Social i abans 
de l’inici del procediment de constrenyiment, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social pot adoptar mesures cautelars de caràcter provisional quan hi hagi indicis 
racionals que, en un altre cas, aquest cobrament es pugui veure frustrat o greument 
dificultat.»

Cinc. El segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 54 queda redactat de la manera 
següent:

«Quan hagi vençut el termini reglamentari d’ingrés i el responsable del pagament 
del deute amb la Seguretat Social hagi presentat documents de cotització o la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social ja hagi emès reclamació en contra seva de 
deute o acta de liquidació elevada a definitiva, es poden adoptar les mesures 
cautelars sense més tràmit i es poden practicar per part de les unitats de recaptació 
executiva de la Seguretat Social.»

Sis. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 71 queda redactat de la manera 
següent:

«Els reintegraments o devolucions a què es refereix el paràgraf anterior s’han 
d’imputar amb càrrec al pressupost de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social.»

Set. El paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 75 queda redactat de la manera 
següent:

«L’import d’aquests reintegraments o devolucions s’ha d’imputar amb càrrec al 
pressupost de la Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Vuit. El paràgraf primer de l’article 96.1.b).3a queda redactat de la manera següent:

«3a Quan, com a conseqüència d’aquestes actuacions, es travin diners 
dipositats en els comptes, s’ha de notificar la diligència d’embargament al constret 
de conformitat amb les regles generals que estableix aquest Reglament. L’import de 
les quantitats retingudes en aquest cas s’ha d’ingressar en el compte determinat a 
l’efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social una vegada transcorreguts 
10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la data de la trava, sense que l’entitat 
corresponent hagi rebut comunicació en contra per part del recaptador executiu de 
la Seguretat Social.»

Nou. S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 5 de l’article 102 en els termes 
següents:
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«El recaptador executiu de la Seguretat Social, en el moment de proposar 
l’alienació del bé embargat, ha de sol·licitar al registre de béns mobles corresponent 
que es lliuri una certificació acreditativa de les càrregues que hi figurin sobre el bé 
que hagi estat objecte d’anotació preventiva, amb l’expressió detallada d’aquelles i 
dels seus titulars, incloent en la certificació el propietari del bé en aquell moment i el 
seu domicili. La unitat de recaptació executiva, si s’escau, ha de practicar les 
comunicacions a què es refereix l’article 104.3 d’aquest Reglament.»

Deu. El paràgraf segon de l’apartat 6 de l’article 102 queda redactat en els termes 
següents:

«No obstant això, quan les anotacions preventives o cancel·lacions 
d’embargament de l’esmentat tipus de béns siguin practicades per mitjans telemàtics, 
l’òrgan que designi el director general de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social pot expedir un únic manament per cada tramesa electrònica de fitxers en el 
qual s’ordeni l’esmentada anotació o cancel·lació, en el registre corresponent, de la 
totalitat de les diligències d’embargament o d’aixecament dictades per les diferents 
unitats de recaptació executiva i que hi estan incloses.»

Onze. L’article 115 queda redactat de la manera següent:

«Article 115. Competència per acordar l’alienació.

1. L’alienació i la forma en què s’hagi de practicar s’ha de decretar mitjançant 
provisió del titular de la direcció provincial a la qual estigui adscrita la unitat de 
recaptació executiva competent per a l’execució forçosa de l’expedient de 
constrenyiment, a proposta d’aquesta última.

2. No obstant això, quan els béns que hagin de ser alienats estiguin ubicats o 
dipositats en una demarcació territorial diferent de la de la direcció provincial en la 
qual es tramiti l’expedient de constrenyiment, el director general de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social pot autoritzar, quan les circumstàncies així ho 
aconsellin, que l’alienació la practiqui la direcció provincial en l’àmbit territorial de la 
qual radiquin o estiguin dipositats aquests béns.»

Dotze. El paràgraf f) de l’article 117.2 queda redactat de la manera següent:

«f) Possibilitat de presentar de postures verbals iguals o superiors al 75 per 
cent del tipus d’alienació en l’acte de realització de la subhasta, constituint a l’acte 
un dipòsit del 30 per cent de l’esmentat tipus fixat per a la subhasta, a menys que 
s’hagi presentat prèviament una postura en un sobre tancat amb el seu dipòsit 
corresponent.»

Tretze. L’article 121 queda redactat de la manera següent:

«Article 121. Dret de tempteig a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot 
exercitar el dret de tempteig amb anterioritat a l’emissió del certificat d’adjudicació o 
de l’escriptura pública de venda i en el termini màxim de 30 dies; en aquest cas, s’ha 
d’adjudicar el bé licitat i notificar-ho al deutor i a l’adjudicatari, al qual s’ha de tornar 
el dipòsit que hagi constituït i, si s’escau, la resta del preu satisfet.»

Catorze. El paràgraf e) de l’article 127.2 queda redactat de la manera següent:

«e) Les altres despeses imprescindibles per a l’execució, amb l’autorització 
prèvia de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social 
competent, incloses les despeses que derivin de les publicacions d’anuncis de 
subhastes a què es refereix l’article 117.1 d’aquest Reglament, ja sigui en butlletins 
oficials, quan no siguin gratuïtes de conformitat amb la seva normativa específica, o 
en mitjans de comunicació de gran difusió o publicacions especialitzades.»

Quinze. L’apartat 1 de l’article 129 queda redactat de la manera següent:
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«1. Es qualifiquen administrativament com a incobrables els crèdits que no 
s’hagin pogut fer efectius en la seva totalitat una vegada esgotat el procediment de 
constrenyiment seguit contra els béns i drets coneguts i embargables dels subjectes 
responsables, encara que no s’hagin adjudicat a la mateixa Tresoreria General de la 
Seguretat Social o a un tercer.

També es qualifiquen com a incobrables els crèdits que no es puguin fer efectius 
en la seva totalitat quan dels únics béns o drets coneguts del responsable del deute 
només puguin resultar ingressos posteriors de quantia notòriament insuficient per a 
la seva cancel·lació, sense perjudici de les rehabilitacions successives que escaiguin 
als efectes de l’aplicació d’aquests ingressos al pagament del deute.

No escau la qualificació d’un crèdit com a incobrable mentre el subjecte 
responsable del pagament del deute exerceixi una activitat que determini la inclusió 
i l’alta de treballadors en el camp d’aplicació de qualsevol dels règims del sistema 
de la Seguretat Social.»

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de maig de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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