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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
16552 Ordre TIN/2777/2010, de 29 d’octubre, per la qual es modifica l’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 recaptació de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

Les normes d’aplicació i desplegament del vigent Reglament general de recaptació de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, les conté l’Ordre 
TAS/1562/2005, de 25 de maig.

La recent aprovació de diverses normes legals i reglamentàries amb incidència en la 
regulació de l’esmentada Ordre, així com l’experiència obtinguda en la gestió recaptadora 
de la Seguretat Social i els avenços tècnics en la tramitació dels procediments corresponents 
a l’esmentada gestió, determinen la necessitat de procedir a l’actualització i reforma 
d’alguns dels seus preceptes.

Així, en primer lloc es procedeix a adequar la determinació de funcions en matèria de 
deducció i de recaptació en via de constrenyiment que estableixen els articles 3 i 4 de 
l’Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig, a l’actual estructura i distribució de competències 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d’acord amb la reforma efectuada pel 
Reial decret 1384/2008, d’1 d’agost, en el Reial decret 1314/1984, de 20 de juny, pel qual 
es regula l’estructura i les competències de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

D’altra banda, s’amplia la regulació dels efectes de l’ajornament per al pagament de 
deutes amb la Seguretat Social, que conté l’article 17 de l’Ordre modificada, a fi de 
completar el supòsit previst en el seu apartat 3 i d’establir, mitjançant un nou article 17 bis, 
la domiciliació en compte com a forma de pagament dels seus venciments.

També es fa una nova redacció de les subseccions 1a i 3a de la secció vuitena de 
l’Ordre TAS/1562/2005, de 25 de maig, dedicades, respectivament, a la forma i el lloc del 
pagament de quotes i als supòsits especials per a la seva liquidació i ingrés.

En la primera d’aquestes s’ha agilitat l’emissió i l’emplenament dels documents de 
cotització, així com l’ingrés de les quotes, reforçant l’ús del Sistema de Remissió Electrònica 
de Dades (RED) pels subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar, en 
exercici de les facultats atribuïdes al ministre de Treball i Immigració, en tal sentit, pels 
articles 29 i 30 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives 
i de l’ordre social, i establint l’obligatorietat del pagament mitjançant document electrònic 
de cotització si no s’ha optat per la domiciliació en compte.

Per la seva banda, la subsecció 3a ha estat objecte de diverses reformes dirigides a 
racionalitzar la seva estructura i contingut, destacant entre aquestes la inclusió d’un nou 
article 36 bis, el contingut del qual procedeix de l’anterior apartat 2 de l’article 36, que tenia 
difícil encaix en aquest últim en estar referit a documents de cotització presentats en termini 
reglamentari però amb ingrés de quotes. També s’habilita el director general de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social per autoritzar, amb caràcter indefinit, la compensació de 
prestacions objecte de pagament delegat en documents de cotització corresponents a 
períodes diferents de l’esmentat pagament.

Les modificacions efectuades a l’article 32.3 i a la disposició final primera de l’Ordre 
TAS/1562/2005, de 25 de maig, constitueixen meres adaptacions de la seva regulació a la 
nova modalitat de pagament mitjançant document electrònic, a què es refereix l’article 31 de 
l’esmentada Ordre.

L’article 51 de l’Ordre modificada, relatiu a l’aplicació pressupostària de la devolució 
d’ingressos indeguts i del reemborsament del cost de garanties, passa a referir-se, en el 
seu apartat 2, a les quotes per totes les contingències cobertes amb una mútua d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, i queda així compresa entre 
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aquestes la corresponent al cessament d’activitat dels treballadors autònoms, el sistema 
de protecció específic dels quals ha estat recentment regulat per la Llei 32/2010, de 5 
d’agost. Se suprimeix, així mateix, el seu actual apartat 3, innecessari després de la nova 
redacció feta pels articles 71.1 i 75.1 del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social pel Reial decret 897/2009, de 22 de maig.

Finalment, s’afegeixen quatre noves disposicions addicionals a l’Ordre TAS/1562/2005, 
de 25 de maig, dedicades, respectivament, al servei d’assistència i orientació que la 
Tresoreria General de la Seguretat Social ha de prestar, en determinats supòsits, per al 
compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació per 
mitjans electrònics; als terminis per a la incorporació efectiva i obligatòria al Sistema RED, 
com a concreció del que preveu l’article 28.1 de l’esmentada Ordre; a la implantació de la 
domiciliació del pagament d’ajornaments establerta en el seu nou article 17 bis i a la 
imputació comptable dels recursos del sistema de la Seguretat Social, amb la consegüent 
derogació de l’Ordre de 21 de juliol de 1995, reguladora de l’esmentada imputació.

Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions conferides a l’efecte per la disposició 
final segona del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1415/2004, d’11 de juny.

Per tot el que s’exposa, amb l’aprovació prèvia de la vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència, disposo:

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

L’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 recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, queda modificada de la manera següent:

U. L’article 3 queda redactat en els termes següents:

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

En els procediments de deducció de deutes que les administracions públiques, 
organismes autònoms, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic 
tinguin amb la Seguretat Social, són competents:

1. El titular de la Subdirecció General d’Afiliació i Procediments Especials de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, per a l’exercici de les següents 
funcions:

a) La comunicació a l’administració o entitat pública deutora de l’inici del 
procediment de deducció, amb el respectiu tràmit d’audiència, així com 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 Tresoreria General de la Seguretat 
Social, sense perjudici del que disposa l’apartat 2 d’aquest article.

b) 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.

c) La notificació de l’acord de retenció a l’ordenador de pagaments competent.
d) La notificació de l’aplicació i extinció del deute a l’administració o entitat 

pública deutora quan el procediment recaptador s’hagi iniciat i seguit en els serveis 
centrals de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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2. Els titulars dels òrgans o unitats amb competència en matèria de recaptació 
en període voluntari que determini el director provincial de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, per a l’exercici de les funcions següents:

a) La comunicació a l’administració o entitat pública deutora de l’inici del 
procediment de deducció, amb el respectiu tràmit d’audiència, així com la resolució 
que acordi la improcedència de les actuacions practicades, si resulta acreditada la 
inexistència de deute en el referit tràmit, en els casos en què el procediment 
recaptador s’hagi iniciat i s’hagi de continuar per la respectiva direcció provincial.

b) L’expedició de les provisions de constrenyiment que iniciïn la via executiva, 
en els supòsits en què sigui procedent l’esmentada expedició.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 4 queda redactat en els termes següents:

«1. Sense perjudici de les funcions que té atribuïdes a l’article 1 de l’Ordre de 
29 de març de 2000, sobre establiment, reorganització i funcions de les unitats de 
recaptació executiva de la Seguretat Social, la Unitat de Recaptació Executiva 
d’àmbit estatal, amb seu a Madrid i amb jurisdicció sobre tot el territori espanyol, ha 
de dur de forma centralitzada la tramitació de la gestió recaptadora respecte a les 
empreses que, per raó del seu nombre de treballadors o altres circumstàncies 
concurrents, determini el director general de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, així com de les altres funcions que li encomani el titular de la Subdirecció 
General d’Afiliació i Procediments Especials, de conformitat amb el que preveu 
l’article 5.a) del Reial decret 1314/1984, de 20 de juny.

Als efectes indicats, la Unitat de Recaptació Executiva d’àmbit estatal pot 
encomanar les actuacions executives que consideri oportunes a les altres unitats de 
recaptació executiva.»

Tres. S’afegeix un nou paràgraf tercer a l’apartat 3 de l’article 17, amb la redacció 
següent:

«En cas que la sol·licitud del nou ajornament sigui denegada, havent-se esgotat 
el termini reglamentari d’ingrés del deute, no s’entén incomplert l’ajornament del que 
s’estigui gaudint sempre que l’ingrés de l’esmentat deute es realitzi dins dels cinc 
dies següents a la data de notificació de la resolució denegatòria.»

Quatre. S’afegeix un nou article, el 17 bis, dins de la subsecció 2a de la secció quarta, 
amb la redacció següent:

«Article 17 bis. Domiciliació del pagament d’ajornaments.

1. Els beneficiaris d’ajornaments per al pagament de deutes amb la Seguretat 
Social han d’ingressar l’import dels corresponents venciments mitjançant domiciliació 
bancària en compte corrent o llibreta d’estalvi oberta en una entitat financera 
autoritzada per actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social, en els 
termes i les condicions establerts en aquest article.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el pagament de les quotes 
inajornables i del terç del deute a què es refereixen, respectivament, els articles 32.1 
i 33.4.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, s’ha de fer en 
el compte restringit de la unitat de recaptació executiva que correspongui, mitjançant 
ingrés en efectiu, xec o transferència bancària.

2. Durant la vigència de l’ajornament, es pot sol·licitar la modificació del compte 
de domiciliació de pagament. L’esmentada modificació té efectes en funció de la 
data de la presentació o de transmissió de la sol·licitud:

a) Les sol·licituds presentades o transmeses entre els dies 1 i 10 de cada mes 
tenen efectes en aquest mateix mes.
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b) Les sol·licituds presentades o transmeses entre els dies 11 i últim de cada 
mes tenen efectes al mes següent.

3. Quan es pretengui amortitzar anticipadament, de forma total o parcial, el 
deute pendent ajornat, el subjecte responsable ho ha de comunicar prèviament a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’objecte que aquesta realitzi un nou 
càlcul de l’import que s’ha d’ingressar, amb els efectes següents:

a) Les comunicacions efectuades entre els dies 1 i 10 de cada mes tenen 
efectes en l’esmentada mensualitat.

b) Les comunicacions efectuades entre els dies 11 i últim de cada mes tenen 
efectes en la següent mensualitat.

4. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comunicar mensualment 
a les entitats col·laboradores l’import dels venciments que s’hagin de carregar en els 
comptes corresponents. Tals entitats, per les domiciliacions de venciments que 
hagin estat autoritzades, han d’abonar amb data valor de l’últim dia hàbil de cada 
mes la totalitat de l’import dels esmentats venciments, ingressant-los en el compte 
únic de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, han de remetre a 
l’obligat al pagament el document justificant de l’ingrés efectuat.

El deute s’ha d’efectuar en tot cas per l’import íntegre del venciment, sense que 
es puguin realitzar càrrecs per imports parcials.»

Cinc. La subsecció 1a de la secció vuitena queda redactada en els termes 
següents:

«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 s’han 
d’emplenar o, si s’escau, les seves dades les han de subministrar els subjectes 
responsables del pagament de les liquidacions de quotes corresponents, a través 
dels mitjans i sistemes i amb les formalitats que estableixi la Tresoreria General de 
la Seguretat Social.

Quan les dades per determinar la cotització s’hagin de transmetre per mitjans 
electrònics, l’esmentada transmissió s’ha de realitzar en les condicions i amb els 
efectes que estableix l’Ordre de 3 d’abril de 1995, sobre ús de tals mitjans en relació 
amb la inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes de treballadors, cotització i 
recaptació en l’àmbit de la Seguretat Social, o norma que la substitueixi, així com en 
les seves disposicions d’aplicació i de desplegament.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’emetre els documents 
electrònics de cotització corresponents a les liquidacions de quotes relatives a les 
empreses i altres subjectes responsables enquadrats en règims de la Seguretat 
Social i pertanyents a col·lectius incorporats voluntàriament o obligatòriament al 
Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema RED) que en facin un ús 
efectiu, i els ha de posar a disposició dels subjectes autoritzats a través de l’esmentat 
sistema, sempre que les possibilitats tècniques així ho permetin i no hagin optat per 
la domiciliació en compte com a modalitat de pagament.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’emetre els documents 
electrònics de cotització corresponents a les liquidacions de quotes dels règims 
especials dels treballadors per compte propi o autònoms i d’empleats de llar; dels 
treballadors per compte propi inclosos en el règim especial dels treballadors del 
mar; dels treballadors inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, 
respecte dels períodes d’inactivitat agrària pels quals resultin responsables de 
l’ingrés de les quotes, i dels convenis especials amb la Seguretat Social, i els ha de 
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posar a disposició dels subjectes responsables del seu ingrés en les direccions 
provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social i administracions de la 
Seguretat Social o en els altres llocs que determini el director general de l’esmentat 
servei comú de la Seguretat Social, sempre que no hagin optat per la domiciliació en 
compte com a modalitat de pagament.

Quan es produeixin increments en les quotes, en relació amb les figurades en 
els documents de cotització emesos i posats a disposició per la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, els subjectes responsables han d’ingressar a l’oficina 
recaptadora les quantitats liquidades en els esmentats documents sense cap 
modificació fins que s’emetin i es posin a la seva disposició els nous documents de 
cotització amb les diferències que s’hagin produït. L’esmentada liquidació 
complementària l’ha de satisfer el subjecte responsable dins del mes següent al de 
la recepció de tals documents, llevat que s’hi fixi un altre termini d’ingrés.

4. Si els subjectes responsables a què es refereixen els apartats 2 i 3 opten 
per pagar les quotes pel sistema de domiciliació en compte, les entitats financeres 
autoritzades per actuar com a entitats col·laboradores han de posar a la seva 
disposició el document justificatiu del pagament realitzat.

5. El que estableixen els apartats anteriors no allibera els subjectes responsables 
del pagament de les quotes del deure de complir la seva obligació de cotitzar dins el 
termini reglamentari, i incorreixen, si passa altrament, en el recàrrec, interessos i 
infraccions que siguin procedents.

Article 28. Obligació d’incorporació al Sistema RED i incidència de l’ús de mitjans 
electrònics en l’adquisició i el manteniment de beneficis en la cotització.

1. De conformitat amb el que preveu el paràgraf primer de l’article 30 de la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, 
totes les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar, s’han d’incorporar de manera efectiva al 
Sistema RED en els terminis i les condicions que estableix la disposició addicional 
cinquena d’aquesta Ordre.

2. De conformitat amb el que preveu el paràgraf primer de l’article 29 de la Llei 
50/1998, de 30 de desembre, en cas que les empreses, agrupacions d’empreses i 
altres subjectes responsables del compliment 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, no 
s’incorporin de manera efectiva al Sistema RED en els terminis i les condicions 
establerts en la disposició addicional cinquena, no poden obtenir els esmentats 
beneficis i queden suspesos, sense més tràmit, els que tinguin concedits, respecte 
de tots els seus treballadors per compte d’altri o assimilats i respecte de tots els 
seus codis de compte de cotització, tant principals com secundaris, des de la data 
en què tal incorporació es va haver de realitzar. L’esmentada suspensió s’ha d’aplicar, 
així mateix, als subjectes responsables que deixin d’utilitzar de forma efectiva el 
Sistema RED en les actuacions relatives a l’enquadrament, cotització i recaptació.

L’obtenció dels beneficis indicats s’ha de regir per la normativa vigent en el 
període de liquidació corresponent a la incorporació efectiva al Sistema RED i té 
efectes des del dia primer de l’esmentat període, sense perjudici de la pèrdua dels 
beneficis pel temps transcorregut des del naixement del dret fins a tal incorporació 
efectiva. Així mateix, la suspensió d’aquells beneficis queda sense efecte i tornen a 
ser aplicables a partir de la liquidació corresponent a la nova incorporació a l’esmentat 
sistema, sense que sigui possible la recuperació dels beneficis perduts. Tant en un 
cas com en l’altre, es considera que els beneficis s’han aplicat, a efectes del còmput 
de la seva durada, durant el període transcorregut entre la data inicial en què s’hagin 
pogut obtenir, s’hagin obtingut o s’hagin suspès, i la d’incorporació efectiva al 
Sistema RED.
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No dóna lloc a la pèrdua de reduccions, bonificacions o qualssevol altres 
beneficis que tinguin concedits la falta 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’obligació de presentar els documents de cotització i els 
d’afiliació, altes, baixes i variacions de dades dins dels terminis establerts.

3. Als efectes previstos en els apartats anteriors, s’entén per incorporació 
efectiva al Sistema RED la utilització de l’esmentat sistema per a la realització de les 
actuacions relatives a l’enquadrament, cotització i recaptació amb plena validesa i 
eficàcia, generant els drets i les obligacions establerts per la normativa en vigor en 
relació amb els esmentats actes, així com de qualssevol altres exigides en la 
normativa de Seguretat Social, en els termes i les condicions que fixi la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

4. El compliment de l’obligació d’incorporació al Sistema RED a què es refereix 
l’apartat 1 no es veu afectat quan les actuacions d’enquadrament, cotització i 
recaptació es puguin realitzar a través d’altres mitjans electrònics diferents de 
l’esmentat sistema, en els termes i les condicions que fixi la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, a fi de facilitar la prestació dels serveis electrònics en aplicació 
de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.

Article 29. Lloc del pagament de quotes.

1. L’ingrés de les quotes en els terminis reglamentaris establerts s’ha d’efectuar 
mitjançant la presentació a l’oficina recaptadora autoritzada del document o 
documents de cotització, sense perjudici de les particularitats previstes per al seu 
ingrés mitjançant els sistemes de domiciliació en compte i pagament per document 
electrònic de cotització.

2. Els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar que, no 
estant-hi obligats, no s’hagin incorporat al Sistema RED, requereixen autorització 
expressa de la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
de l’administració de la Seguretat Social per efectuar dins de termini reglamentari 
els ingressos de les liquidacions de quotes a què es refereix l’apartat 1.c), en el seu 
ordinals 2n, 3r i 4t, de l’article 56 del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, amb la comprovació prèvia que concorre el supòsit de què es tracti.

3. Les entitats col·laboradores en la gestió recaptadora de la Seguretat Social 
no poden admetre l’ingrés de quotes en forma diferent a les previstes en aquesta 
Ordre, o sense els requisits o les formalitats establerts per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, llevat d’autorització prèvia d’aquesta.

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

1. Els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar poden 
domiciliar el pagament de les seves quotes en qualsevol de les entitats financeres 
autoritzades per actuar com a oficines recaptadores, de conformitat amb el 
procediment que estableix a aquest efecte la Tresoreria General de la Seguretat 
Social per al règim de què es tracti.

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

a) Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar que, de forma voluntària o obligatòria, estiguin 
incorporats de manera efectiva al Sistema RED poden sol·licitar la domiciliació del 
pagament de les quotes quan això estigui previst per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

Les esmentades sol·licituds s’han de formular en els terminis, termes i condicions 
que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb indicació, en tot 
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cas, de l’entitat financera i del codi de compte de client en què es vol carregar 
l’import de la liquidació corresponent.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’efectuar la liquidació de quotes 
la domiciliació de les quals s’ha sol·licitat i ha de transmetre informació de l’import a 
ingressar a través del Sistema RED al respectiu autoritzat.

Si no s’opta per la domiciliació, l’ingrés de les quotes s’ha de fer obligatòriament 
mitjançant el corresponent document electrònic generat i posat a disposició de 
l’interessat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, llevat en els casos en 
què aquesta no pugui procedir a generar l’esmentat document, i llavors és aplicable, 
en aquest cas, el que preveu l’article 27.5.

b) Els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar inclosos 
en els règims especials dels treballadors per compte propi o autònoms, d’empleats 
de llar, dels treballadors del mar, en el cas de treballadors per compte propi, i en el 
règim especial agrari, respecte dels períodes d’inactivitat en els quals els treballadors 
són responsables de l’ingrés de les quotes, així com en els supòsits de subscripció 
de conveni especial amb la Seguretat Social i, si s’escau, en altres que determini la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, poden domiciliar el pagament de les 
quotes de conformitat amb el que preveu aquest article, en els termes i amb els 
efectes següents:

1r La domiciliació del pagament de quotes, la sol·licitud de la qual es pot 
adreçar a la Tresoreria General de la Seguretat Social o a les entitats financeres 
autoritzades, és vàlida fins que es comuniqui la baixa en l’esmentat sistema de 
pagament, i no es requereix una nova sol·licitud per a cada període de liquidació.

2n La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de facilitar un justificant de 
la sol·licitud presentada en el qual s’ha d’indicar la data d’efectes de la domiciliació 
i el mes en el qual s’ha de fer el primer dèbit en compte, llevat que l’esmentada 
sol·licitud s’hagi presentat davant l’entitat financera, cas en què té efectes a partir 
del mes següent al de la seva presentació. Els ulteriors canvis en la domiciliació 
tenen idèntics efectes.

3r Les sol·licituds de baixa en la domiciliació tenen efectes des de la data que 
s’hi assenyala, que en cap cas pot ser anterior al mes següent al de la seva 
presentació.

Quan els subjectes responsables a què es refereix aquest paràgraf b) no optin 
per la domiciliació, han d’ingressar les quotes mitjançant el corresponent document 
electrònic de pagament posat a la seva disposició per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, en els termes que assenyala l’article 27.

2. La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comunicar mensualment 
a les entitats financeres l’import de les cotitzacions a efectuar pels subjectes 
responsables del compliment de l’obligació de cotitzar que hi tinguin domiciliat el 
pagament de les quotes, amb la finalitat que quedi ingressat el seu import dins el 
termini reglamentari establert.

3. Les entitats financeres han d’abonar, per les domiciliacions de quotes que 
hagin estat autoritzades i amb data valor de l’últim dia hàbil de cada mes, la totalitat 
de l’import de les quotes meritades corresponents, i ingressar-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 document justificant del pagament 
realitzat.

4. Quan per error imputable a una entitat financera l’ingrés no s’hagi realitzat 
en termini reglamentari, els perjudicis causats s’han de compensar de conformitat 
amb el que preveu l’autorització de col·laboració i, si s’escau, consisteixen en el 
pagament, amb càrrec a l’entitat financera, de l’interès legal des de la data en què 
l’import  del deute es va haver de posar a disposició de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social fins que l’esmentat ingrés sigui realment disponible per aquesta.
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Article 31. Document electrònic de pagament.

1. En els supòsits previstos en els apartats 2 i 3 de l’article 27, la Tresoreria 
General de la Seguretat Social ha d’emetre documents electrònics de cotització per 
al pagament de les quotes. Els esmentats documents són els únics vàlids per 
efectuar el seu ingrés en les entitats financeres, bé mitjançant la seva presentació 
directa en aquestes, bé a través dels canals de pagament que les esmentades 
entitats tinguin habilitats, com ara caixers, banca telefònica o electrònica o altres de 
similars.

Els ingressos realitzats per mitjà d’aquests canals de pagament en dissabtes, 
diumenges o festius s’han d’entendre realitzats en dies hàbils, als efectes del que 
estableix l’article 8.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

2. Els subjectes responsables de l’ingrés de les quotes de la Seguretat Social a 
què es refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 27, que no optin per la domiciliació en 
compte com a forma de pagament de les quotes corresponents a cada període, només 
poden efectuar l’esmentat ingrés mitjançant el document electrònic de cotització emès i 
posat a la  seva disposició per la Tresoreria General de la Seguretat Social en la forma 
prevista en l’esmentat article, llevat dels casos en què aquesta no pugui procedir a 
calcular la corresponent liquidació per causes no imputables al subjecte obligat.»

Sis. L’apartat 3 de l’article 32 queda redactat en els termes següents:

«3. En el supòsit que l’ingrés dels deutes amb la Seguretat Social es realitzi 
mitjançant els sistemes de domiciliació en compte o pagament per document 
electrònic de cotització, no és procedent realitzar les actuacions indicades en els 
apartats anteriors sinó les previstes per als esmentats sistemes de pagament, i les 
entitats financeres han de lliurar als empresaris o subjectes responsables, en tot 
cas, el corresponent justificant de l’ingrés realitzat.»

Set. La subsecció 3a de la secció vuitena queda redactada en els termes següents:

«Subsecció 3a Supòsits especials de liquidació i pagament de quotes

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

L’empresari que prevegi la impossibilitat d’ingressar dins del termini reglamentari 
la totalitat de les quotes degudes a la Seguretat Social té, en tot cas, l’obligació de 
presentar els documents de cotització en l’esmentat termini.

En tals supòsits, la presentació de documents de cotització en termini reglamentari 
té els efectes següents:

1. Respecte a la compensació de prestacions abonades 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 
empresaris o subjectes responsables poden compensar les quantitats abonades 
com a conseqüència de l’esmentada col·laboració amb l’import de les quotes 
meritades en idèntic període, al qual es refereixin els documents de cotització.

En aquests documents s’hi ha 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’extingeixen en la quantitat concurrent i figuren en les 
liquidacions el deute amb la Seguretat Social resultant, sobre la qual s’ha d’aplicar 
el recàrrec corresponent en funció del moment en què s’efectuï el seu ingrés.

No obstant això, l’import de les prestacions a les quals tinguin dret els 
representants de comerç, els artistes i els professionals taurins no pot ser compensat 
en els documents de cotització, encara que concorrin els requisits i les condicions 
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establerts a l’article 60 del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social 
i en aquesta Ordre, en satisfer-se tals prestacions directament als beneficiaris per 
l’entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social que en sigui responsable, de 
conformitat amb el que disposa l’article 14 de l’Ordre de 20 de juliol de 1987, per la 
qual es desplega el Reial decret 2621/1986, de 24 de desembre, sobre integració de 
règims especials, en matèria de camp d’aplicació, inscripció d’empreses, afiliació, 
altes i baixes, cotització i recaptació.

Fora d’aquest supòsit, els subjectes responsables no poden realitzar 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 de 
tals crèdits en la forma que sigui procedent.

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 
delegat que no s’hagi pogut efectuar en els documents de cotització presentats en 
termini reglamentari, en documents de cotització corresponents als períodes de 
cotització que assenyali l’esmentada Tresoreria General sempre que s’ingressin en 
termini reglamentari i que es remeti, amb caràcter previ, una resolució definitiva de 
l’entitat gestora de la Seguretat Social reconeixent el dret al rescabalament.

Així mateix, la Direcció General de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
un cop vistes les circumstàncies concurrents en l’empresa o subjecte responsable i 
prèvia petició d’aquests, pot autoritzar amb caràcter general i indefinit la compensació 
de les prestacions abonades en règim de pagament delegat en documents de 
cotització que es presentin en termini reglamentari i es refereixin a períodes diferents 
d’aquells als quals corresponguin. Les autoritzacions concedides no suposen en 
cap cas una alteració del procediment previst en cada moment per al reconeixement 
de les esmentades prestacions, en especial dels terminis establerts per a la 
presentació de la documentació que sigui preceptiva als efectes de tal reconeixement. 
En tot cas, aquestes autoritzacions i les seves revocacions s’han de posar en 
coneixement de l’entitat gestora o col·laboradora afectada per aquestes, a través 
del procediment que s’estableixi.

2. Respecte a la deducció per beneficis en la cotització a la Seguretat Social:

Els empresaris i altres subjectes responsables que, de conformitat amb el que 
estableixen les normes vigents, es puguin aplicar deduccions en les quotes a la 
Seguretat Social per reduccions, bonificacions o qualssevol altres beneficis en la 
cotització, de conformitat amb el que estableix l’article 77.Dos de la Llei 13/1996, 
de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, perden 
els beneficis corresponents al cap del mes de què es tracti si no ingressen en termini 
reglamentari les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta 
relatives als treballadors a què tals beneficis es refereixin, i no poden deduir el seu 
import en els documents de cotització presentats en l’esmentat termini, excepte 
quan hagin sol·licitat dins d’aquest l’ajornament de les quotes a què es refereixi la 
liquidació i s’hagi concedit tal ajornament.

No obstant això, quan la deducció no s’hagi pogut practicar en els documents de 
cotització presentats i pagats en termini reglamentari, els empresaris i altres 
subjectes responsables poden sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social la devolució del seu import amb la resolució prèvia de l’entitat gestora 
corresponent reconeixent el dret als beneficis en la cotització, excepte quan aquests 
es concedeixin automàticament en virtut de les disposicions que siguin aplicables.

3. Respecte als recàrrecs sobre les quotes de la Seguretat Social:

Si es presenten els documents de cotització en termini reglamentari però no 
s’ingressen dins d’aquest les quotes corresponents, es meriten els recàrrecs 
previstos a l’article 10.1.a) del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social.
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Article 36.bis. Aplicació indeguda de compensacions i deduccions.

Si en els documents de cotització presentats dins el termini reglamentari s’han 
aplicat indegudament deduccions o compensacions que no siguin degudes a errors 
materials o de càlcul i que no hagin estat objecte de reclamació administrativa 
conforme a l’article 62.1.c) del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social, però que, tractant-se de deduccions, siguin improcedents segons les dades 
que consten en la Tresoreria General de la Seguretat Social o, en el cas de 
compensacions, siguin declarades improcedents per l’entitat o òrgan al qual 
correspongui el reconeixement, la denegació i el control de les prestacions 
compensades en els esmentats documents, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social ha de recaptar l’import de tals compensacions o deduccions indegudes 
mitjançant la corresponent reclamació de deute efectuada en els termes que 
estableixen els articles 62 i següents de l’esmentat Reglament general.

En el supòsit regulat a l’article 31.1.d) de la Llei general de la Seguretat Social, 
relatiu a l’aplicació indeguda de les bonificacions en la cotització previstes per al 
finançament de les accions formatives del subsistema de formació professional per 
a l’ocupació, els imports indegudament deduïts s’han de reclamar mitjançant acta 
de liquidació estesa per la Inspecció de Treball i Seguretat Social i elevada a definitiva 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

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

D’acord amb el que estableix l’article 19.1 del Reglament general de recaptació 
de la Seguretat Social, l’empresari que prevegi la impossibilitat d’ingressar dins de 
termini reglamentari la totalitat de les quotes degudes a la Seguretat Social pot 
efectuar exclusivament, en l’esmentat termini, l’ingrés separat de les fraccions de 
quotes corresponents a les aportacions dels seus treballadors, de conformitat amb 
el procediment que estableixi la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Fora del supòsit previst en el paràgraf anterior i sense perjudici del que disposa 
en matèria d’ajornaments, l’ingrés separat de l’aportació del treballador no pot tenir 
consideració de pagament de l’esmentada fracció de la quota.

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

1. Els empresaris i altres subjectes responsables les liquidacions de quotes 
dels quals a la Seguretat Social llancin un saldo creditor per haver compensat 
prestacions en règim de pagament delegat o per haver efectuat deduccions que 
tinguin concedides i no hagin perdut, estan obligats a presentar els documents de 
cotització en la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
administració de la Seguretat Social que correspongui, o bé a través del Sistema 
RED, en el cas de subjectes incorporats a l’esmentat sistema de forma obligatòria o 
voluntària, indicant l’entitat financera i el codi de compte de client en què es vol que 
es faci l’abonament.

2. Si la liquidació creditora provisionalment és considerada procedent per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i l’empresari o el subjecte responsable 
està al corrent en el pagament de les seves quotes, s’ha d’autoritzar la devolució del 
saldo pel qual aquell sigui creditor, i s’ha d’abonar mitjançant transferència 
bancària.

No obstant això, quan l’empresari o subjecte responsable estigui al corrent en el 
pagament dels seus deutes per tenir concedit ajornament o moratòria per al seu 
ingrés, l’import de la liquidació creditora s’ha d’aplicar al deute pendent 
d’amortització.

Si la liquidació és 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’ha 
d’aplicar al descobert o descoberts existents, començant pel més antic d’entre els 
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que estiguin pendents i amb aplicació, si s’escau, del que disposa l’article 52 del 
Reglament 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 
procedent, es declara després improcedent per resolució ferma de l’entitat gestora 
de les prestacions compensades o a la que correspongui el reconeixement o el 
control definitiu de les deduccions efectuades en els documents de cotització, una 
vegada comunicada l’esmentada resolució definitiva a la direcció provincial de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social o administració de la Seguretat Social, 
aquesta ha de procedir a la seva reclamació 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 llançant saldo creditor, s’ha de posar aquest fet en 
coneixement del subjecte responsable i s’ha de procedir en la forma indicada en 
l’apartat anterior, segons correspongui.

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

En aquest cas, el possible dret al rescabalament de les quantitats abonades pel 
subjecte obligat com a conseqüència de la seva col·laboració obligatòria amb la 
Seguretat Social i al de les bonificacions i reduccions que la direcció provincial de la 
Tresoreria General o administració de la Seguretat Social consideri provisionalment 
aplicades de forma improcedent en els documents de cotització, es pot exercir 
davant l’entitat gestora o col·laboradora que correspongui.

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 que contenen els documents de cotització.

Així mateix, les referides actuacions tenen el caràcter de liquidacions provisionals, 
subjectes a revisió si es considera la impugnació formulada sobre això o, si s’escau, 
com a conseqüència de la resolució definitiva de l’entitat gestora competent que 
afecti i modifiqui tals liquidacions de la direcció provincial o administració de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.»

Vuit. L’article 51 queda redactat en els termes següents:

«Article 51. Aplicació pressupostària.

1. Els diferents conceptes constitutius de les quantitats objecte de devolució 
com a conseqüència d’un ingrés indegut reconegut en via administrativa o judicial, 
així com del cost de garanties objecte de reemborsament, a què es refereix aquesta 
secció, s’apliquen amb càrrec al pressupost d’ingressos de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, amb les excepcions que assenyala l’apartat següent.

2. Quan la devolució o reemborsament del cost de les garanties es refereixi a 
quotes per contingències cobertes amb una mútua d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, a quotes per conceptes de recaptació conjunta 
amb les de Seguretat Social i a altres recursos aliens al sistema, així com al 
reintegrament de prestacions per desocupació, la seva formalització té caràcter 
extrapressupostari, i el seu import s’aplica amb càrrec al compte de relació de la 
mútua, òrgan o organisme que correspongui.»
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Nou. S’afegeixen quatre noves disposicions addicionals, amb la redacció següent:

«Disposició addicional quarta. Servei d’assistència i orientació per al compliment 
de les actuacions d’enquadrament, cotització i recaptació per mitjans 
electrònics.

En el marc del que preveu l’article 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social posa a disposició de les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes 
responsables obligats a incorporar-se de manera efectiva al Sistema RED, que per 
les seves dificultats personals o la seva reduïda dimensió i localització geogràfica 
així ho requereixin, un servei d’assistència tècnica i assessorament, que ha d’incloure 
els mitjans necessaris per garantir l’efectivitat del compliment de l’obligació de 
transmissió electrònica de les dades d’enquadrament, cotització i recaptació 
imposada per l’article 28.1 d’aquesta Ordre.

L’esmentat servei s’ha de prestar sempre que el subjecte responsable no disposi 
de la corresponent autorització per transmetre pel Sistema RED, en els termes i les 
condicions que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Disposició addicional cinquena. Terminis d’incorporació efectiva i obligatòria al 
Sistema RED.

1. Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar, enquadrats en el règim general de la Seguretat 
Social, han d’estar incorporats de forma efectiva al Sistema RED l’1 de gener de 
2011, sigui quin sigui el nombre de treballadors que mantinguin en alta.

2. Les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del 
compliment de l’obligació de cotitzar, enquadrats en altres règims de la Seguretat 
Social, que tinguin més de deu treballadors en alta el 31 d’octubre de 2010, han 
d’estar incorporats de manera efectiva al Sistema RED l’1 de gener de 2011. Quan 
a l’esmentat nombre de treballadors s’arribi des de l’1 de novembre de 2010, s’han 
d’incorporar de manera efectiva a l’esmentat sistema en un termini de dos mesos.

3. Si les incorporacions efectives a què es refereixen els apartats anteriors no 
són possibles en els terminis assenyalats per causes tècniques del mateix Sistema 
RED, tals incorporacions s’han de portar a terme en els termes i terminis que fixi per 
resolució la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Així mateix, la Tresoreria General de la Seguretat Social pot modificar els terminis 
assenyalats en els apartats anteriors si és necessari per raons de gestió, o amb 
caràcter excepcional o transitori per consideració al nombre de treballadors, la seva 
dispersió o la naturalesa pública del subjecte responsable, sempre amb la sol·licitud 
prèvia de l’interessat en la qual hi ha de constar el termini màxim sol·licitat per a 
l’efectiva incorporació al Sistema RED.

4. Amb independència dels terminis establerts en els apartats anteriors, per a 
l’adquisició i el manteniment de reduccions, bonificacions o qualssevol altres 
beneficis en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social i conceptes de recaptació 
conjunta, és obligatòria la incorporació efectiva al Sistema RED en els termes que 
assenyala l’article 28.2 d’aquesta Ordre.

5. La incorporació efectiva al Sistema RED s’ha de mantenir obligatòriament 
amb independència del nombre de treballadors en alta que passi a tenir el subjecte 
responsable autoritzat o de què aquest tingui o no concedides bonificacions, 
reduccions o altres beneficis en la cotització, a partir que s’hagi fet efectiva 
l’esmentada incorporació.

Disposició addicional sisena. Efectes de la domiciliació del pagament d’ajornaments.

La domiciliació prevista en el paràgraf primer de l’article 17 bis.1 d’aquesta Ordre 
és obligatòria per a tots els ajornaments que es concedeixin a partir de l’1 de gener 
de 2011. Si arribada aquesta data no és possible el compliment de l’esmentada 
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obligació per causes tècniques imputables a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, aquesta ha de fixar per resolució els termes i les condicions en què l’esmentat 
compliment s’ha de portar a terme.

Així mateix, els ajornaments concedits amb anterioritat a la data indicada 
respecte als quals, amb posterioritat a aquesta, es produeixin els supòsits previstos 
en els apartats 2 i 3 de l’article 17 d’aquesta Ordre, s’han d’abonar mitjançant el 
sistema de domiciliació en compte.

Els beneficiaris d’ajornaments concedits abans de l’1 de gener de 2011 amb 
venciments pendents d’ingrés en l’esmentada data, poden optar per domiciliar tals 
venciments amb la sol·licitud prèvia i en els termes que estableix l’article 17 bis 
d’aquesta Ordre. Exercida l’opció, la domiciliació en compte s’ha de mantenir durant 
tota la vigència de l’ajornament concedit.

Disposició addicional setena. Imputació comptable dels recursos del sistema de la 
Seguretat Social.

La imputació comptable de les operacions derivades de la gestió recaptadora 
dels recursos del sistema de la Seguretat Social, tant en període voluntari com 
executiu, s’ha de fer de conformitat amb les normes comptables i els criteris que, si 
s’escau, estableixi la Intervenció General de la Seguretat Social.»

Deu. La disposició final primera queda redactada en els termes següents:

«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 cotització i recaptació en 
període voluntari, dictar les altres instruccions a què s’han d’atenir les entitats 
financeres i altres col·laboradors en la gestió recaptadora, els empresaris i altres 
subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar i del pagament dels 
altres recursos del sistema de la Seguretat Social, aprovar les claus dels diferents 
contractes de treball als efectes de la gestió de la Seguretat Social, així com establir 
i modificar tant els documents de reclamació administrativa de deutes amb la 
Seguretat Social, amb l’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’han d’ajustar, en tot cas, al que disposen l’esmentat 
Reglament general i aquesta Ordre respecte del tràmit de gestió recaptadora a què 
tals documents es refereixin.»

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. L’article 16.3 de l’Ordre de 25 de novembre de 1966, per la qual es regula la 
col·laboració de les empreses en el règim general de la Seguretat Social.

2. L’Ordre de 21 de juliol de 1995, per la qual es modifiquen determinats criteris 
d’imputació comptable dels recursos del sistema de la Seguretat Social.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara del que disposa 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.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 d’octubre de 2010.–El ministre de Treball i Immigració, Valeriano Gómez 
Sánchez.
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