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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL
11137 Reial decret 997/2018, de 3 d’agost, pel qual es modifica el Reglament general 

sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de 
gener.

El Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions 
de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 
de gener, regula en els capítols IV i V del títol II les formes de promoure les altes, les 
baixes i les variacions de dades dels treballadors en els règims del sistema de la Seguretat 
Social, així com els tràmits, els requisits, el reconeixement i els efectes d’aquestes 
actuacions.

L’experiència en la gestió de les altes, les baixes i les variacions de dades practicades 
d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social quan es comprova l’incompliment 
de l’obligació de comunicar-les per part de les empreses o, si s’escau, dels treballadors als 
quals incumbeix aquesta obligació, com a conseqüència de l’actuació de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, determina la necessitat de garantir que aquests procediments 
tramitats d’ofici es puguin instruir fins a la seva resolució ferma, sense que els obstrueixin 
o els afectin actuacions que els pretenguin distorsionar.

A fi de reforçar aquests procediments, mitjançant aquest Reial decret es reformen els 
articles 31 i 35 del Reglament general esmentat.

A l’article 31 es modifica l’apartat 3, actualitzant-ne la redacció i afegint-hi un nou 
paràgraf segon, en què es preveu que la sol·licitud i l’emissió d’informes per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, actualment potestativa als efectes de la tramitació 
i la resolució de les altes, les baixes i les variacions de dades, sigui preceptiva per a la 
resolució de les sol·licituds de baixa que es formulin després que s’hagin practicat altes 
d’ofici, respecte als mateixos treballadors, a instàncies de l’organisme estatal esmentat.

A l’article 35 es modifica l’apartat 7, amb l’objecte d’establir que no produeixin efectes 
ni extingeixin l’obligació de cotitzar les baixes i les variacions de dades que formulin les 
empreses i, si s’escau, els treballadors quan afectin els períodes compresos en les actes 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que motivin la tramitació de procediments 
d’alta i variació de dades d’ofici, per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
respecte als mateixos treballadors afectats per aquelles.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així, és respectuós amb els principis de necessitat i eficàcia, atès que la seva regulació 
està justificada i a través seu s’aconsegueix l’objectiu general perseguit, que consisteix a 
modificar els dos articles del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social indicats abans 
per les raons exposades, i adapta d’aquesta manera la seva sistemàtica i millora la gestió 
en les matèries que aquells articles regulen.

També s’adequa al principi de proporcionalitat, ja que l’abast de les seves reformes és 
l’imprescindible per a la consecució de l’objectiu indicat abans.

Així mateix, la seva regulació compleix els principis de seguretat jurídica, transparència 
i eficiència, atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, tant nacional com 
de la Unió Europea, té uns objectius clarament definits i no imposa noves càrregues 
administratives a empreses i treballadors.
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En el procés de tramitació, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit 
d’audiència i informació pública.

Aquest Reial decret es dicta en exercici de les facultats que confereixen l’article 5 i la 
disposició final vuitena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i a l’empara del que disposa l’article 
149.1.17a de la Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria de legislació bàsica de la Seguretat Social.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 3 
d’agost de 2018,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

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

U. L’apartat 3 de l’article 31 queda redactat de la manera següent:

«3. En tot cas, les direccions provincials de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i les administracions de la Seguretat Social poden sol·licitar de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social i, si s’escau, de les altres administracions, en 
els termes que estableix l’article 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, els informes necessaris sobre la concurrència dels fets i 
altres circumstàncies determinants de l’alta, la baixa o la variació de dades 
sol·licitada o practicada.

No obstant això, la sol·licitud i l’emissió d’aquests informes per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social és preceptiva en els procediments que 
resolguin les sol·licituds de baixa relatives a treballadors que hagin estat donats 
d’alta d’ofici a instàncies d’aquella.»

Dos. L’apartat 7 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

«7. Les sol·licituds de baixa i de variació de dades que formulin les empreses 
i, si s’escau, els treballadors, que afectin períodes compresos en les actes esteses 
per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que hagin donat lloc a procediments 
d’alta o de variació de dades que estigui tramitant d’ofici la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, respecte als mateixos treballadors, no produeixen efectes ni 
extingeixen l’obligació de cotitzar fins que aquests procediments finalitzin.»

Tres. L’actual apartat 7 de l’article 35 passa a constituir el nou apartat 8, amb una 
redacció idèntica.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
legislació bàsica de la Seguretat Social.
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Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta la titular del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per dictar les 
disposicions de caràcter general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Palma, 3 d’agost de 2018.

FELIPE R.

La ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social,
MAGDALENA VALERIO CORDERO
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