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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
19173 Ordre TIN/3356/2011, de 30 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre 

TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en 
el sistema de la Seguretat Social.

La disposició addicional segona de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, 
adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, a l’apartat 1, estableix que el 
Ministeri de Treball i Immigració ha de determinar, a partir de la seva publicació, les modalitats 
de convenis especials amb la Seguretat Social que s’han de subscriure necessàriament 
abans dels transcurs d’un determinat termini, a comptar de la data en què s’hagi causat 
baixa en el règim corresponent o s’hagi extingit el dret a les prestacions per desocupació.

En compliment d’aquest mandat legal i mitjançant la reforma de l’article 3 de l’Ordre 
TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema 
de la Seguretat Social, es procedeix a establir el termini general d’un any per sol·licitar la 
subscripció del conveni especial esmentat, que únicament no és aplicable respecte a 
determinats convenis especials que regula el capítol II de l’Ordre esmentada.

Al seu torn, l’apartat 2 de l’esmentada disposició addicional segona de la Llei 27/2011, 
d’1 d’agost, faculta el Ministeri de Treball i Immigració per regular, en els termes i les 
condicions que determini, la subscripció de conveni especial amb la Seguretat Social per 
part dels espanyols que, sense haver estat prèviament afiliats al sistema de la Seguretat 
Social, participin a l’estranger, de forma remunerada, en programes formatius o 
d’investigació sense quedar vinculats per una relació laboral.

Tenint en compte que la situació d’aquest últim col·lectiu, que s’ha de traslladar i 
establir en un país estranger per participar en els referits programes de formació o 
investigació, presenta una sèrie de trets comuns amb la dels emigrants espanyols, es 
considera oportú aplicar-hi la regulació prevista per al conveni especial a subscriure per 
aquests últims, als efectes de possibilitar la seva inclusió en l’àmbit protector del sistema 
espanyol de Seguretat Social.

Per aquest motiu es procedeix a afegir un nou apartat 1.4 a l’article 15 de l’Ordre 
TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, relatiu al conveni especial dels emigrants i fills 
d’emigrants, a fi de preveure-hi el col·lectiu que preveu la disposició addicional segona.2 
de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

També es modifica l’apartat 2 de l’esmentat article 15, a fi d’adaptar els tràmits i la 
documentació necessaris per sol·licitar la subscripció d’aquest conveni especial als 
diferents supòsits que s’hi preveuen.

Aquesta Ordre es dicta en exercici de l’habilitació que confereixen al ministre de 
Treball i Immigració els apartats 1 i 2 de la disposició addicional segona de la Llei 27/2011, 
d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat 
Social.

Per tot el que s’exposa, d’acord amb el Consell d’Estat, disposo:

Article únic. Modificació de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es 
regula el Conveni especial en el sistema de la Seguretat Social.

L’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el Conveni especial en 
el sistema de la Seguretat Social, queda modificada de la manera següent:

U. L’apartat 1 de l’article 3 queda redactat en els termes següents:

«1. Sol·licitar la seva subscripció davant la direcció provincial de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o l’administració de la Seguretat Social corresponent 
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al domicili del sol·licitant en el termini d’un any, que s’ha de computar de la manera 
següent:

a) En els supòsits que preveuen els apartats 2.a), 2.c) i 2.e) de l’article 2, a 
partir de l’endemà de la data d’efectes de la baixa en el règim de Seguretat Social 
en què s’estigui enquadrat.

b) En el supòsit que preveu l’apartat 2.b) de l’article 2, a partir de la data en 
què s’extingeixi l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social.

c) En el supòsit que preveu l’apartat 2.d) de l’article 2, a partir de la data de 
formalització del nou contracte amb el mateix empresari o amb un de diferent.

d) En el supòsit que preveu l’apartat 2.f) de l’article 2, a partir de l’endemà del 
dia en què s’hagi extingit el dret a la prestació per desocupació o en què s’hagi 
cessat en la percepció del subsidi per desocupació.

e) En els supòsits que preveuen els apartats 2.g), 2.h) i 2.i) de l’article 2, a 
partir de la data en què la corresponent resolució administrativa o judicial sigui 
ferma.

Quan en el supòsit que preveu l’apartat 2.i) s’hagi causat baixa en un règim de 
la Seguretat Social per causa de la sol·licitud d’una pensió de jubilació, és 
necessari, en tot cas, que l’esmentada sol·licitud s’hagi realitzat dins de l’any 
següent al d’efectes de la baixa.

En els supòsits a què es refereix l’apartat 2.j) de l’article 2, la sol·licitud de 
subscripció del respectiu conveni especial es pot formular en qualsevol moment, 
llevat que per a això s’exigeixi un termini específic, la seva subscripció s’hagi 
d’efectuar dins d’un període de temps o en el marc d’un altre procediment legalment 
establert o s’efectuï una remissió al que disposa el capítol I d’aquesta Ordre».

Dos. S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 3, amb la redacció següent:

«2. La sol·licitud de conveni especial s’ha de formular en el model oficial que 
estableix a aquest efecte la Tresoreria General de la Seguretat Social, que es pot 
presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, com també mitjançant el procediment electrònic que estableixi 
l’esmentat servei comú de la Seguretat Social.»

Tres. L’actual apartat 2 de l’article 3 passa a constituir el seu nou apartat 3, i els 
apartats 2.1, 2.2 i 2.3, els seus nous apartats 3.1, 3.2 i 3.3.

Quatre. S’afegeix un nou apartat 1.4 a l’article 15, amb la redacció següent:

«1.4 Els espanyols que, sense haver estat prèviament afiliats al sistema de la 
Seguretat Social, participin a l’estranger en programes formatius o d’investigació de 
forma remunerada, qualsevol que sigui el concepte o la forma de la remuneració 
que percebin, sense quedar vinculats per una relació laboral, els quals han de tenir 
la consideració d’emigrants als únics efectes de la subscripció d’aquesta modalitat 
de conveni especial».

Cinc. L’apartat 2 de l’article 15 queda redactat en els termes següents:

«2. La sol·licitud per subscriure aquesta modalitat de conveni especial es pot 
formular en qualsevol moment i en els llocs que indica l’article 3.2 d’aquesta Ordre, 
als efectes de la seva tramitació per la direcció provincial de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social de Madrid, en els supòsits que preveuen els apartats 1.1, 1.3 
i 1.4, i per la direcció provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
l’administració de la Seguretat Social corresponent al domicili on s’hagi fixat la 
residència, en el supòsit que preveu l’apartat 1.2.
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2.1 L’estada a l’estranger es pot acreditar mitjançant una còpia del permís de 
residència o d’estada expedit per les autoritats corresponents del país d’immigració, 
compulsada per la conselleria de treball i immigració espanyola o consolat espanyol 
en l’esmentat país, o mitjançant un certificat d’inscripció en el registre de matrícula 
de l’ambaixada o consolat espanyol que correspongui.

2.2 El treball, la prestació de serveis o la formació a l’estranger es pot 
acreditar per qualsevol mitjà admès en dret i, en especial, per algun dels següents:

a) En el supòsit que preveu l’apartat 1.1, mitjançant una còpia del permís de 
treball expedit per les autoritats corresponents del país d’immigració, compulsada 
per la conselleria de treball i immigració espanyola o consolat espanyol en 
l’esmentat país, o mitjançant un certificat del treball expedit per l’empresa, 
compulsat i traduït per la conselleria o consolat indicats.

b) En el supòsit que preveu l’apartat 1.3, mitjançant un certificat de la condició 
de seglar, missioner o cooperant enviat a l’estranger, expedit per l’organització o la 
institució de la qual aquell depengui.

c) En el supòsit que preveu l’apartat 1.4, mitjançant un certificat de la 
participació en programes formatius o d’investigació expedit per l’empresa, entitat o 
institució que correspongui, compulsat i traduït per la conselleria de treball i 
immigració espanyola o consolat espanyol.

2.3 Als efectes d’acreditar el retorn a territori espanyol, és necessari aportar el 
certificat de baixa en el Registre de matrícula consular i autoritzar la Tresoreria 
General de la Seguretat Social per comprovar les dades del domicili i residència a 
Espanya mitjançant una consulta al Sistema de Verificació de Dades de Residència 
que preveu el Reial decret 523/2006, de 28 d’abril, pel qual se suprimeix l’exigència 
d’aportar el certificat d’empadronament, com a document probatori del domicili i 
residència, en els procediments administratius de l’Administració General de l’Estat 
i dels seus organismes públics vinculats o dependents. Si no s’atorga l’esmentada 
autorització o quan l’empadronament s’hagi realitzat en els dos últims mesos, és 
necessari aportar el certificat d’alta en el padró municipal corresponent».

Disposició transitòria única. Situacions anteriors.

El termini d’un any per sol·licitar la subscripció de conveni especial, establert a l’article 
3.1 de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, s’ha de computar a partir de la data 
d’entrada en vigor d’aquesta Ordre quan les baixes, supòsits d’extinció de l’obligació de 
cotitzar i altres situacions que permetin suscriure’l s’hagin produït amb anterioritat a 
aquesta data.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de novembre de 2011.–El ministre de Treball i Immigració, Valeriano 
Gómez Sánchez.
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