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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13517

Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés
de quotes de la Seguretat Social.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei següent i jo la sancione:
PREÀMBUL
I
El model de cotització en el sistema espanyol de la Seguretat Social s’ha caracteritzat
fins al moment actual per una liquidació o un càlcul de les quotes que correspon efectuar
als empresaris i a la resta de subjectes responsables del compliment de l’obligació de
cotitzar, en funció del seu codi o codis de compte de cotització i de la resta de dades i
informació aportada per ells, siga per mitjà de la transmissió electrònica d’eixes
liquidacions o per mitjà de la presentació dels respectius documents de cotització, sense
perjuí del control posterior d’eixes operacions per part de l’Administració de la Seguretat
Social.
El dit model general d’autoliquidació de quotes coexistix amb un altre de liquidació
simplificada que s’utilitza per al càlcul de les quotes dels treballadors per compte propi,
integrats tant en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms com
en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, així com per al d’altres quotes del sistema
de la Seguretat Social corresponents a col·lectius o a situacions especials.
II
En el marc dels constants avanços tecnològics que caracteritzen la gestió de la
Seguretat Social, que han permés aconseguir la tramitació per mitjans electrònics dels
actes de liquidació i ingrés de les quotes de la Seguretat Social i pels conceptes de
recaptació conjunta amb estes, per mitjà d’esta llei es procedix a establir un nou sistema
de liquidació de quotes que substituirà el tradicional model d’autoliquidació i que permetrà
millorar la gestió liquidatòria i recaptatòria dels recursos del sistema.
El nou model de liquidació de quotes que s’implanta, a efectuar directament per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, es caracteritza per un càlcul individualitzat de
la cotització corresponent a cada treballador, dins del codi de compte de cotització en què
figure d’alta i elaborat en funció de la informació que ja es troba en poder del dit organisme
i d’aquella altra que ha de ser proporcionada pel subjecte responsable del compliment de
l’obligació de cotitzar.
La liquidació directa de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació
conjunta establida en esta llei perseguix els següents objectius:
a) Simplificar el compliment de l’obligació de cotitzar, amb la consegüent reducció
de càrregues administratives, pel fet que s’elimina la duplicitat actual en l’aportació de
dades a la Seguretat Social pels empresaris, ja que part de la informació comunicada en
els actes d’enquadrament dels seus treballadors es torna a facilitar en la liquidació
mensual de quotes efectuada per aquells. Per contra, en el nou sistema de liquidació
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només hauran de comunicar-se aquelles dades de què no dispose ja la Tresoreria
General de la Seguretat Social i que siguen imprescindibles per a efectuar-la.
b) Reduir costos per a la Seguretat Social, la qual cosa permetrà optimitzar els seus
recursos humans i econòmics i millorar la qualitat de l’atenció oferida, ja que es tracta
d’un sistema tramitat totalment a través de mitjans electrònics.
c) Aconseguir més efectivitat en el control d’aspectes determinants per a la correcta
gestió liquidatòria i recaptatòria de la Seguretat Social, com ara l’aplicació de beneficis en
la cotització i de compensacions pel pagament de prestacions d’incapacitat temporal, així
com d’altres peculiaritats que incidixen en el càlcul de la cotització dels treballadors.
d) Aconseguir una millora de la qualitat de la informació utilitzada per a la liquidació
de quotes, amb el consegüent reforç de la seguretat, ja que s’han de contrastar i conciliar
abans del càlcul les dades que es troben en la Tresoreria General de la Seguretat Social
amb les aportades pel subjecte responsable.
El nou sistema de liquidació directa de quotes per la Tresoreria General de la
Seguretat Social constituïx una modificació de gran envergadura perquè afecta la pràctica
totalitat dels processos associats al seu càlcul i transmissió, així com al tractament i al
control de la recaptació i al seguiment dels cobraments i del deute. Per això, la present llei
procedix a implantar-lo de forma progressiva, preveient que l’aplicació inicial serà
simultània a la de l’actual model d’autoliquidació de quotes, fins a la total incorporació
dels subjectes responsables de fer l’ingrés en aquell; així mateix, perviurà el sistema de
liquidació simplificada de quotes per als casos en què es preveja legalment.
En tot cas, el dret dels administrats a impugnar els actes de gestió realitzats per la
Tresoreria General de la Seguretat Social per al càlcul de les quotes no es veurà afectat
de cap manera per la implantació del nou sistema de liquidació directa d’aquelles.
III
La llei consta de tres articles, dos disposicions addicionals, una disposició transitòria,
una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.
Per a la consecució dels objectius assenyalats en l’apartat II d’este preàmbul, en
l’article primer es modifiquen diversos articles de la secció tercera del capítol III del títol I
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, en la qual s’establixen les normes generals sobre recaptació en el
sistema de la Seguretat Social, i s’introduïx, així mateix, un nou article 32 bis en
l’esmentada secció tercera.
Per la seua banda, l’article segon aborda la reforma de determinats apartats dels
articles 21, 22, 23, 39 i 50 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’orde
social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, relatius tots a infraccions
en matèria de Seguretat Social, tant als efectes de d’adaptar-los al nou sistema de
liquidació directa de quotes implantat per esta llei, com de tipificar com a infracció greu
l’incompliment de l’obligació empresarial de comunicar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social l’import de tots els conceptes retributius abonats als treballadors,
establida en l’article 109.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i com a
infracció molt greu l’ocultació o el falsejament dels fets determinants de la responsabilitat
derivada en el pagament de quotes.
L’article tercer modifica l’article 19 del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de
desembre, i 24/1972, de 21 de juny, pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat
Social dels Treballadors del Mar, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost, a fi de
permetre l’aplicació en el dit règim especial de l’obligació establida en l’esmentat article
109.3 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, atés que este últim precepte
forma part del seu títol II, referent al Règim General de la Seguretat Social.
La disposició addicional primera fa referència a les garanties d’informació en matèria
de cotització dins del nou sistema de liquidació directa de quotes, i la segona preveu
l’elaboració d’un estudi sobre l’abast que, amb vista a les prestacions, pot tindre la
rectificació de les bases de cotització.
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En la disposició transitòria única es contempla el manteniment del sistema
d’autoliquidació de quotes fins que culmine el procés d’implantació gradual del nou
sistema de liquidació directa, en els termes previstos en la disposició final segona d’esta
llei.
Al seu torn, la disposició derogatòria única establix una derogació genèrica respecte a
les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que disposa el present
text legal.
La disposició final primera faculta el Govern per a dictar les disposicions de
desplegament reglamentari del sistema de liquidació directa de quotes.
La disposició final segona, per la seua banda, regula les condicions d’implantació de
l’esmentat sistema de liquidació directa, que s’efectuarà de forma progressiva en funció
de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles en cada moment, per mitjà
de resolucions de la Tresoreria General de la Seguretat Social dirigides als subjectes
responsables del compliment de l’obligació de cotitzar.
Les disposicions finals tercera i quarta introduïxen modificacions puntuals en el text
refós de la Llei General de la Seguretat Social i en la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de
mesures fiscals, administratives i de l’orde social.
Finalment, la disposició final quinta, determina l’entrada en vigor de la llei.
Article 1. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
El text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, queda modificat de la manera següent:
U.

L’article 18 queda redactat en els termes següents:
«Article 18.

Competència.

1. La Tresoreria General de la Seguretat Social, com a caixa única del sistema
de la Seguretat Social, portarà a efecte la gestió liquidatòria i recaptatòria dels
recursos d’esta, així com dels conceptes de recaptació conjunta amb les quotes de
la Seguretat Social, tant en període voluntari com en via executiva, sota la direcció i
tutela de l’Estat.
2. L’exercici de la funció liquidatòria s’efectuarà sense perjuí de les
competències que tinguen atribuïdes sobre la matèria la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i, respecte a determinats recursos diferents de quotes, altres
organismes o òrgans administratius.
3. Per a realitzar la funció recaptatòria, la Tresoreria General de la Seguretat
Social podrà concertar els servicis que considere convenients amb les distintes
administracions públiques o amb entitats particulars habilitades a este efecte.
Les habilitacions que s’atorguen a les entitats particulars a què es referix el
paràgraf anterior tindran, en tot cas, caràcter temporal. Els concerts amb eixes
entitats hauran de ser autoritzats pel Consell de Ministres.»
Dos.

L’article 19 queda redactat en els termes següents:

«Article 19.

Liquidació i ingrés de les quotes i la resta de recursos.

1. Les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta
es liquidaran, en els termes que preveuen esta llei i les seues normes d’aplicació i
desplegament, per mitjà d’algun dels sistemes següents:
a) Sistema d’autoliquidació pel subjecte responsable de l’ingrés de les quotes
de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta.
b) Sistema de liquidació directa per la Tresoreria General de la Seguretat
Social, per cada treballador, en funció de les dades de què dispose sobre els
subjectes obligats a cotitzar i d’aquelles altres que els subjectes responsables del
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compliment de l’obligació de cotitzar hagen d’aportar, en els termes que preveu
l’article 26.2.
Per mitjà d’este sistema, la Tresoreria General de la Seguretat Social
determinarà la cotització corresponent a cada treballador, a sol·licitud del subjecte
responsable de l’ingrés i quan les dades que este haja de facilitar permeten fer el
càlcul de la liquidació.
No es procedirà a la liquidació de quotes per este sistema respecte d’aquells
treballadors que no figuren d’alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga
durant el període a liquidar, encara que el subjecte responsable de l’ingrés haja
facilitat les seues dades a este efecte.
c) Sistema de liquidació simplificada, que s’aplicarà per a la determinació de
les quotes dels treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels
Treballadors per Compte Propi o Autònoms i en el Règim Especial dels Treballadors
del Mar, de les quotes dels sistemes especials del Règim General per a Empleats
de Llar i per a Treballadors Agraris per Compte d’Altri durant la situació d’inactivitat,
així com de les quotes fixes de l’assegurança escolar, de convenis especials i de
qualsevol altra quota la liquidació de la qual puga establir-se a través d’este
sistema.
2. Els recursos del sistema de la Seguretat Social diferents de quotes es
liquidaran en la forma i amb els requisits que en esta llei o en les seues normes
d’aplicació i de desplegament es determinen respecte a cada un.
3. L’ingrés de les quotes i la resta de recursos es realitzarà en el termini i la
forma que s’establisquen en esta llei, en les seues normes d’aplicació i
desplegament o en les disposicions específiques aplicables als distints règims i als
sistemes especials, siga directament en la Tresoreria General de la Seguretat
Social o a través de les entitats concertades conforme a l’article 18 d’esta llei, així
com, si és el cas, en altres condicions legalment previstes.
També es podran ingressar les quotes i la resta de recursos en les entitats
autoritzades a este efecte pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que dictarà
les normes per a l’exercici d’esta funció i podrà revocar l’autorització concedida, en
cas d’incompliment, previ expedient incoat a este efecte.
L’ingrés de les quotes i la resta de recursos en les entitats concertades o
autoritzades tindrà, des del moment que es duga a terme, els mateixos efectes que
si s’haguera realitzat en la mateixa Tresoreria General de la Seguretat Social.»
Tres. L’apartat 6 de l’article 20 queda redactat en els termes següents:
«6. En cas d’incompliment de qualsevol de les condicions o dels pagaments
de l’ajornament, es prosseguirà, sense més tràmit, el procediment de
constrenyiment que s’haguera iniciat abans de la concessió. Es dictarà, així mateix,
sense més tràmit, una provisió de constrenyiment per aquell deute que no haguera
sigut ja constret, al qual s’aplicarà el recàrrec del 20 per 100 del principal si s’han
complit dins del termini fixat les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de
l’article 26, o del 35 per 100 en cas contrari.
En tot cas, els interessos de demora que s’exigisquen seran els produïts des
del venciment dels respectius terminis reglamentaris d’ingrés.»
Quatre.

L’article 26 queda redactat en els termes següents:

«Article 26. Compliment d’obligacions en matèria de liquidació de quotes i
compensació.
1. En el sistema d’autoliquidació de quotes a què es referix la lletra a) de
l’article 19.1, els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar
hauran de transmetre per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat
Social les liquidacions de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 313

Dissabte 27 de desembre de 2014

Secc. I. Pàg. 5

recaptació conjunta, excepte en aquells casos en què la dita liquidació siga
procedent per mitjà de la presentació dels corresponents documents de cotització.
La transmissió o la presentació a què es referix el paràgraf anterior podrà
efectuar-se fins a l’últim dia natural del respectiu termini reglamentari d’ingrés.
2. En el sistema de liquidació directa de quotes a què es referix la lletra b) de
l’article 19.1, els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar
hauran de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el càlcul de la
liquidació corresponent a cada treballador i transmetre per mitjans electrònics les
dades que permeten fer el dit càlcul, fins al penúltim dia natural del respectiu termini
reglamentari d’ingrés.
El dit càlcul s’efectuarà en funció de les dades de què dispose la Tresoreria
General de la Seguretat Social sobre els subjectes obligats a cotitzar, constituïdes
tant per les que ja hagen sigut facilitades pels subjectes responsables en
compliment de les obligacions establides en matèria d’inscripció d’empreses i
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, i per aquelles altres
que estiguen en el seu poder i afecten la cotització, com per les que hagen
d’aportar, si és el cas, els dits subjectes responsables en cada període de liquidació.
Així mateix, la Tresoreria General de la Seguretat Social aplicarà les deduccions
que corresponguen als treballadors pels quals es practique la liquidació dins de
termini reglamentari, així com, si és el cas, la compensació de l’import de les
prestacions abonades a aquells en règim de pagament delegat amb el de les
quotes degudes corresponents al mateix període de liquidació, en funció de les
dades rebudes de les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social,
conforme el que preveu l’apartat 5 d’este article.
Quan, una vegada practicada la liquidació, el subjecte responsable de l’ingrés
de les quotes en sol·licite la rectificació aportant dades diferents de les inicialment
transmeses, les obligacions a què es referix el paràgraf primer d’este apartat només
es consideraran complides quan siga possible efectuar una nova liquidació de
quotes dins de termini reglamentari, llevat que la impossibilitat de liquidar en el dit
termini siga deguda a causes imputables exclusivament a l’Administració.
Tampoc es consideraran incomplides les esmentades obligacions quan, una
vegada practicada la liquidació i dins del termini reglamentari, el subjecte
responsable de l’ingrés sol·licite la rectificació d’errors materials, aritmètics o de
càlcul en l’esmentada liquidació imputables exclusivament a l’Administració i això
comporte la pràctica d’una nova liquidació que corregisca els errors fora del dit
termini.
3. L’incompliment de les obligacions a què es referixen els apartats anteriors
o el seu compliment dins dels terminis reglamentàriament establits, encara que no
s’ingressen les quotes corresponents o s’ingresse exclusivament l’aportació del
treballador, produiran els efectes assenyalats en esta llei i en les seues disposicions
d’aplicació i desplegament.
4. En el sistema de liquidació simplificada de quotes a què es referix la lletra
c) de l’article 19.1, no serà exigible el compliment de les obligacions establides en
els apartats 1 i 2 d’este article sempre que l’alta dels subjectes obligats als quals es
referisquen les dites quotes en el règim de la Seguretat Social corresponent, en els
casos en què eixe alta siga procedent, s’haja sol·licitat dins del termini
reglamentàriament establit.
Si l’alta se sol·licita fora del termini reglamentari, el compliment de les
obligacions establides en els apartats 1 i 2 d’este article no serà exigible respecte a
la liquidació de les quotes corresponents als períodes posteriors a la presentació
de la sol·licitud, que s’efectuarà per mitjà d’este sistema.
En estos casos serà aplicable el que preveu esta llei per als supòsits en què,
havent-hi les dites obligacions, s’han complit dins de termini.
5. El compliment de les obligacions establides en els apartats 1 i 2 dins de
termini permetrà als subjectes responsables compensar el seu crèdit per les
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prestacions abonades com a conseqüència de la seua col·laboració obligatòria
amb la Seguretat Social i el seu deute per les quotes degudes en el mateix període
a què es referixen les respectives liquidacions, siga quin siga el moment del
pagament d’eixes quotes.
Fora del supòsit regulat en este apartat, els subjectes responsables del
pagament de quotes no podran compensar els seus crèdits enfront de la Seguretat
Social per prestacions satisfetes en règim de pagament delegat o per qualsevol
altre concepte amb l’import d’aquelles quotes, siga quin siga el seu moment del
pagament i hagen sigut o no reclamades en període voluntari o en via de
constrenyiment, sense perjuí del dret dels subjectes responsables a sol·licitar el
pagament dels seus respectius crèdits davant de la Tresoreria General de la
Seguretat Social o a l’entitat gestora o col·laboradora corresponent.»
Cinc.

L’article 27 queda redactat en els termes següents:

«Article 27.

Recàrrecs per ingrés fora de termini.

1. Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes
a la Seguretat Social sense que hagen sigut ingressades, i sense perjuí de les
especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:
a) Quan els subjectes responsables del pagament complisquen dins de
termini les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de l’article 26, un recàrrec del
20 per 100 del deute si abonen les quotes degudes després del venciment del
termini d’ingrés.
b) Quan els subjectes responsables del pagament no complisquen dins de
termini les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de l’article 26:
1r. Recàrrec del 20 per 100 del deute si s’abonen les quotes degudes abans
de l’acabament del termini d’ingrés establit en la reclamació de deute o acta de
liquidació.
2n. Recàrrec del 35 per 100 del deute si s’abonen les quotes degudes a partir
de l’acabament del dit termini d’ingrés.
2. Els deutes amb la Seguretat Social que tinguen caràcter d’ingressos de
dret públic i amb un objecte constituït per recursos diferents de quotes, quan no
s’abonen dins del termini reglamentari que tinguen establit, s’incrementaran amb el
recàrrec previst en l’apartat 1.a.»
Sis.

Els apartats 1 i 2 de l’article 30 queden redactats en els termes següents:

«1. Transcorregut el termini reglamentari sense l’ingrés de les quotes
degudes, la Tresoreria General de la Seguretat Social en reclamarà l’import al
subjecte responsable, incrementat amb el recàrrec que siga procedent, d’acord
amb el que disposa l’article 27, en els casos següents:
a) Falta de cotització respecte de treballadors donats d’alta, quan no s’hagen
complit dins del termini fixat les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de
l’article 26, o quan, havent-se complit, les liquidacions de quotes o dades de
cotització transmeses o els documents de cotització presentats continguen errors
materials, aritmètics o de càlcul que resulten directament d’estos.
Si estes circumstàncies són comprovades per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, ho comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social amb la
proposta de liquidació que siga procedent.
b) Falta de cotització en relació amb treballadors donats d’alta que no consten
en les liquidacions de quotes o dades de cotització transmeses ni en els documents
de cotització presentats en el termini establit, respecte dels quals es considerarà
que no s’han complit les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de l’article 26.
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c) Diferències d’import entre les quotes ingressades i les que legalment
corresponga liquidar, que resulten directament de les liquidacions o dades de
cotització transmeses o dels documents de cotització presentats, sempre que no
siga procedent que la Inspecció de Treball i Seguretat Social faça una valoració
jurídica sobre el seu caràcter cotitzable, cas en què es procedirà d’acord amb el
que preveu l’apartat 1.b de l’article següent.
d) Deutes per quotes la liquidació de les quals no corresponga a la Inspecció
de Treball i Seguretat Social.
2. Serà procedent també la reclamació del deute quan, ateses les dades que
es troben en la Tresoreria General de la Seguretat Social o comunicades per la
Inspecció de Treball i Seguretat Social, i per l’aplicació de qualsevol norma amb
rang de llei que no excloga la responsabilitat per deutes de la Seguretat Social,
haja d’exigir-se el pagament dels dits deutes:
a) Als responsables solidaris, i en este cas en què la reclamació comprendrà
el principal del deute a què s’estenga la responsabilitat solidària, els recàrrecs, els
interessos i les costes meritats fins al moment en què s’emeta la dita reclamació.
b) Als responsables subsidiaris, i en este cas, i llevat que la seua
responsabilitat es trobe limitada per llei, la reclamació comprendrà el principal del
deute exigible al deutor inicial en el moment de l’emissió, exclosos recàrrecs,
interessos i costes.
c) A qui haja assumit la responsabilitat per causa de la mort del deutor
originari, i en este cas la reclamació comprendrà el principal del deute, els
recàrrecs, els interessos i les costes meritats fins que s’emeta.»
Set.

La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 31 queda redactada en els termes següents:

«b) Diferències de cotització per treballadors donats d’alta, resulten o no
directament de les liquidacions o dades de cotització transmeses o dels documents
de cotització presentats, dins o fora de termini.»
Huit.

L’article 32 queda redactat en els termes següents:

«Article 32.

Determinació dels deutes per quotes.

1. Les reclamacions de deutes i les provisions de constrenyiment per quotes
de la Seguretat Social, en els casos en què les unes i les altres siguen procedents,
s’estendran d’acord amb les regles següents:
a) Si el subjecte responsable de l’ingrés complix les obligacions establides en
els apartats 1 i 2 de l’article 26 dins del termini establit, s’emetran en funció de les
bases de cotització per les quals s’haja efectuat la liquidació de quotes
corresponent.
b) Si el subjecte responsable de l’ingrés incomplix les obligacions establides
en els apartats 1 i 2 de l’article 26 dins de termini establit, s’emetran prenent com a
base de cotització la mitjana entre la base mínima i màxima corresponent a l’últim
grup de cotització conegut en què estiguera enquadrat el grup o la categoria
professional dels treballadors a què es referisca la reclamació de deute, excepte en
aquells casos en què siguen aplicables bases úniques.
2. Les actes de liquidació s’estendran prenent com a base la remuneració
total que tinga dret a percebre el treballador, o la que efectivament perceba si és
superior en raó del treball que realitze per compte d’altri, i que haja d’integrar la
base de cotització en els termes establits en la llei o en les normes de desplegament.
Quan la Inspecció de Treball i Seguretat Social no puga conéixer l’import de les
remuneracions percebudes pel treballador, s’estimarà com a base de cotització la
mitjana entre la base mínima i màxima corresponent a l’últim grup de cotització
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conegut en què estiguera enquadrat el grup o la categoria professional dels
treballadors a què es referisca l’acta de liquidació, excepte en aquells casos en què
siguen aplicables bases úniques.»
Nou. S’afig un nou article 32 bis dins de la subsecció 2a de la secció tercera del
capítol III del títol I, amb la redacció següent:
«Article 32 bis.

Facultats de comprovació.

Les liquidacions de quotes calculades per mitjà dels sistemes a què es referix
l’article 19.1 podran ser objecte de comprovació per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, que requerirà a este efecte totes les dades o els documents que
siguen necessaris. Les diferències de cotització que puguen resultar de la dita
comprovació seran exigides per mitjà d’una reclamació de deute o per mitjà d’una
acta de liquidació expedida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, d’acord
amb el que preveuen, respectivament, els articles 30.1 i 31.1 d’esta llei.
Allò que disposa el paràgraf anterior s’entendrà sense perjuí de les facultats de
comprovació que corresponen a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en
l’exercici de les funcions que té atribuïdes legalment.»
Deu. Es modifiquen el títol i els apartats 4 i 6 i s’afig un nou apartat 7 a l’article 36,
en els termes següents:
«Article 36. Deure d’informació per entitats financeres, funcionaris públics,
professionals oficials i autoritats.»
«4. Els funcionaris públics, inclosos els professionals oficials, estan obligats a
col·laborar amb l’Administració de la Seguretat Social subministrant qualsevol
classe d’informació de què disposen, sempre que siga necessària per a la
recaptació de recursos de la Seguretat Social i la resta de conceptes de recaptació
conjunta, llevat que siga aplicable:
a) El secret del contingut de la correspondència.
b) El secret de les dades que s’hagen subministrat a l’Administració pública
per a una finalitat exclusivament estadística.
c) El secret del protocol notarial, que comprendrà els instruments públics a
què es referixen els articles 34 i 35 de la Llei de 28 de maig de 1862, del Notariat, i
els relatius a qüestions matrimonials, a excepció dels referents al règim econòmic
de la societat conjugal.»
«6. La cessió d’aquelles dades de caràcter personal que s’haja d’efectuar a
l’Administració de la Seguretat Social d’acord amb el que disposa este article o, en
general, en compliment del deure de col·laborar per a l’efectiva liquidació i
recaptació dels recursos de la Seguretat Social i dels conceptes de recaptació
conjunta amb les quotes de la Seguretat Social, no requerirà el consentiment de
l’afectat.
Als efectes assenyalats en el paràgraf anterior, les autoritats, independentment
de la seua naturalesa, els titulars dels òrgans de l’Estat, de les comunitats
autònomes i de les entitats locals; els organismes autònoms, les agències i les
entitats públiques empresarials; les cambres i les corporacions, els col·legis i les
associacions professionals; les mutualitats de previsió social; les altres entitats
públiques i els qui, en general, exercisquen o col·laboren en l’exercici de funcions
públiques, estaran obligats a subministrar a l’Administració de la Seguretat Social
totes les dades, els informes i els antecedents que necessite per a l’adequat
exercici de les seues funcions liquidatòries i recaptatòries per mitjà de disposicions
de caràcter general o a través de requeriments concrets, i a prestar-li, a ella i al seu
personal, suport, concurs, auxili i protecció per a l’exercici de les seues
competències.
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La cessió de dades a què es referix este article s’instrumentarà preferentment
per mitjans electrònics.»
«7. Les dades, els informes i els antecedents subministrats d’acord amb el
que disposa este article únicament seran tractats en el marc de les funcions de
liquidació i recaptació atribuïdes a l’Administració de la Seguretat Social, sense
perjuí del que disposa l’article 66 d’esta llei.»
Article 2. Modificació del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’orde
social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
El text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’orde social, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, queda modificat de la manera següent:
U.

L’apartat 2 de l’article 21 queda redactat en els termes següents:
«2. No exposar en un lloc destacat del centre de treball, o no posar a
disposició dels treballadors, durant el mes següent a què corresponga l’ingrés de
les quotes, l’exemplar del document de cotització, o una còpia autoritzada, en què
conste la cotització efectuada corresponent a aquells, o, si és el cas, no facilitar la
dita documentació als delegats de personal o comités d’empresa, en els termes
establits de manera legal i reglamentària.»

Dos.

Els apartats 1 i 3 de l’article 22 queden redactats en els termes següents:

«1. Iniciar la seua activitat sense haver sol·licitat la inscripció en la Seguretat
Social; no comunicar l’obertura i el cessament de l’activitat dels centres de treball a
l’efecte de la identificació; no comunicar les variacions de dades o altres obligacions
establides de manera legal o reglamentària en matèria d’inscripció d’empreses,
inclosa la successió en la titularitat, i identificació de centres de treball, així com en
matèria de comunicació en temps i forma dels conceptes retributius abonats als
seus treballadors, o la seua no-transmissió pels obligats o acollits a l’ús de sistemes
de presentació per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics.»
«3. No ingressar en la forma i els terminis reglamentaris les quotes
corresponents que per tots els conceptes recapta la Tresoreria General de la
Seguretat Social o no efectuar l’ingrés en la quantia deguda, havent complit dins
del termini fixat les obligacions establides en els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text
refós de la Llei General de la Seguretat Social, sempre que la falta d’ingrés no
obeïsca a una declaració concursal de l’empresa, ni a un cas de força major, ni
s’haja sol·licitat un ajornament per al pagament de les quotes amb caràcter previ a
l’inici de l’actuació inspectora, llevat que s’haja dictat una resolució denegatòria.»
Tres. Les lletres b) i f) de l’apartat 1 de l’article 23 queden redactades en els termes
següents:
«b) No ingressar en la forma i els terminis reglamentaris les quotes
corresponents que per tots els conceptes recapta la Tresoreria General de la
Seguretat Social, no havent complit dins del termini fixat les obligacions establides
en els apartats 1 i 2 de l’article 26 del text refós de la Llei General de la Seguretat
Social, així com actuar fraudulentament a fi d’eludir la responsabilitat solidària,
subsidiària o per causa de mort en el compliment de l’obligació de cotitzar o en el
pagament dels altres recursos de la Seguretat Social.»
«f) Efectuar declaracions o facilitar, comunicar o consignar dades falses o
inexactes, que ocasionen liquidacions, deduccions o compensacions fraudulentes
en les quotes a satisfer a la Seguretat Social, o incentius relacionats amb estes.»
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L’apartat 2 de l’article 39 queda redactat en els termes següents:

«2. Qualificades les infraccions en la forma disposada per esta llei, les
sancions es graduaran atenent la negligència i la intencionalitat del subjecte
infractor, el frau o la connivència, l’incompliment de les advertències prèvies i dels
requeriments de la Inspecció, la xifra de negocis de l’empresa, el nombre de
treballadors o de beneficiaris afectats si és el cas, el perjuí causat i la quantitat
defraudada, com a circumstàncies que puguen agreujar o atenuar la graduació a
aplicar a la infracció comesa.
Sense perjuí de l’anterior, quan es tracte d’infraccions tipificades en els articles
22.3 i 23.1.b, la sanció s’imposarà en el grau mínim quan la quantia no ingressada,
incloent-hi recàrrecs i interessos, no supere els 10.000 euros; en el grau mitjà quan
la dita quantia estiga compresa entre 10.001 i 25.000 euros, i en el grau màxim
quan siga superior als 25.000 euros.
En tot cas, s’imposarà la sanció en el grau màxim, independentment de la
quantitat no ingressada, quan el subjecte responsable haja cotitzat en una quantia
inferior a la deguda per mitjà de l’ocultació o falsedat de les declaracions o dades
que tinga obligació de facilitar a la Seguretat Social.
No obstant el previst en l’article 41 d’esta llei, en el cas de la infracció tipificada
en l’article 15.3 la sanció s’imposarà en el grau màxim quan, durant els dos anys
anteriors a la data de la comissió de la infracció, el subjecte responsable ja haguera
sigut sancionat en ferm per l’incompliment de l’obligació legal de reserva de llocs
de treball per a persones amb discapacitat o de l’aplicació de les seues mesures
alternatives de caràcter excepcional.»
Cinc. La lletra d) de l’apartat 4 de l’article 50 queda redactada en els termes
següents:
«d) L’incompliment del deure de col·laboració amb els funcionaris del sistema
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social pel fet de no entregar l’empresari en
un suport informàtic la informació requerida per al control de les seues obligacions
en matèria de règim econòmic de la Seguretat Social, quan estiga obligat o acollit a
la transmissió electrònica de liquidacions de quotes o de dades de cotització.»
Article 3. Modificació del text refós de les lleis 116/1969, de 30 de desembre, i 24/1972,
de 21 de juny, pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors del Mar, aprovat pel Decret 2864/1974, de 30 d’agost.
L’apartat 3 de l’article 19 del text refós de les lleis 116 1969/, de 30 de desembre, i 24
1972/, de 21 de juny, pel qual es regula el Règim Especial de la Seguretat Social dels
Treballadors del Mar, aprovat pel Decret 2864 1974/, de 30 d’agost, queda modificat de la
manera següent:
«3. La cotització a este règim especial s’efectuarà prenent com a base les
remuneracions efectivament percebudes, segons les normes establides en el
Règim General.
Els empresaris inclosos en este règim especial hauran de comunicar en cada
període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus
treballadors, en els termes previstos per l’article 109.3 del text refós de la Llei
General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20
de juny.»
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Informació als treballadors sobre la cotització a la

L’aplicació del nou sistema de liquidació directa de quotes establit en esta llei no
limitarà el dret dels treballadors i dels seus representants legals a la informació sobre la
cotització mensual a la Seguretat Social.
Disposició addicional segona. Estudi relatiu a l’abast amb vista a les prestacions de la
modificació de bases de cotització estimades.
El Govern, en un termini de dos anys, realitzarà un estudi sobre l’abast que, amb vista
a les prestacions del sistema de la Seguretat Social, podria tindre la rectificació de les
bases de cotització que hagueren sigut inicialment estimades per la Tresoreria General
de la Seguretat Social o per la Inspecció de Treball i Seguretat Social en els casos
regulats en l’article 32 de la Llei General de la Seguretat Social.
Disposició transitòria única. Manteniment del sistema d’autoliquidació de quotes.
El sistema d’autoliquidació de quotes continuarà sent aplicable en els termes regulats
en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i en les seues normes d’aplicació
i desplegament, fins que es produïsca la incorporació de la totalitat dels subjectes
responsables que l’utilitzen al nou sistema de liquidació directa, d’acord amb el que es
preveu en la disposició final segona d’esta llei.
Disposició derogatòria única. Derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que
s’oposen al que disposa esta llei.
Disposició final primera. Desplegament del sistema de liquidació directa de quotes
per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’esta llei, el Govern procedirà
al desplegament reglamentari de la regulació del sistema de liquidació directa de quotes
de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta per part de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, continguda en el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en virtut de la
modificació que li ha efectuat esta norma legal.
Disposició final segona. Aplicació del sistema de liquidació directa de quotes per la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
1. La implantació del sistema de liquidació directa de quotes s’efectuarà de forma
progressiva, en funció de les possibilitats de gestió i dels mitjans tècnics disponibles en
cada moment per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que dictarà a este efecte
les resolucions per les quals s’acorde la incorporació al dit sistema dels subjectes
responsables del compliment de l’obligació de cotitzar.
2. La incorporació al sistema de liquidació directa de quotes es produirà a partir del
dia primer del mes següent a aquell en què es notifique la resolució corresponent al
subjecte responsable de l’ingrés.
El nou sistema de liquidació s’aplicarà amb caràcter obligatori per a la determinació i
l’ingrés de les quotes de la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta a
partir del tercer mes natural següent a aquell en què haja tingut lloc la incorporació dit
sistema. Fins a eixe moment es continuarà utilitzant el sistema d’autoliquidació.
Sense perjuí d’allò que s’ha indicat en el paràgraf anterior, el subjecte responsable
podrà optar per aplicar el sistema de liquidació directa amb anterioritat al tercer mes
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natural següent al de la seua incorporació. Si exercitar-se eixa opció, no podrà tornar a
utilitzar-se el sistema d’autoliquidació de quotes per al càlcul i l’ingrés.
3. Les resolucions per les quals s’acorde la incorporació al sistema de liquidació
directa de quotes seran posades a disposició dels subjectes responsables en la seu
electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social per mitjà d’una notificació
electrònica, segons el procediment establit en l’Orde ESS/485/2013, de 26 de març, per la
qual es regulen les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics en l’àmbit de la
Seguretat Social.
Les dites resolucions seran dictades pels titulars de les secretaries provincials de les
direccions provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social, i en contra podrà
interposar-se un recurs d’alçada davant dels titulars de la respectiva direcció provincial en
la forma i el terminis previstos en els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. La interposició de l’esmentat recurs no suspendrà l’execució de
l’acte impugnat.
Disposició final tercera. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.
El text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, queda modificat de la forma següent:
U. Es fa una nova redacció de la disposició addicional quaranta-sis, que queda
redactada de la manera següent:
«Disposició addicional quaranta-sis.
matèria de prestacions.

Tramitació electrònica de procediments en

D’acord amb el que disposen els articles 38 i 39 de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, podran adoptar-se i
notificar-se resolucions de forma automatitzada en els procediments de gestió tant
de la protecció per desocupació previstos en el títol III, com de les restants
prestacions del sistema de la Seguretat Social regulades en esta llei, excloses les
pensions en la modalitat no contributiva.
Amb este fi, mitjançant una resolució del director general de l’Institut Nacional
de la Seguretat Social o del Servici Públic d’Ocupació Estatal, o del director de
l’Institut Social de la Marina, segons siga procedent, s’establiran prèviament el
procediment o procediments de què es tracte i l’òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, la programació, el manteniment,
la supervisió i el control de qualitat i, si és el cas, l’auditoria del sistema d’informació
i del seu codi font. Així mateix, s’hi indicarà l’òrgan que ha de ser considerat
responsable a l’efecte de la impugnació.»
Dos. Es fa una redacció nova de l’apartat 4 de la disposició addicional cinquanta,
que queda redactat de la manera següent:
«4. En els casos previstos en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, les notificacions que no hagen pogut realitzar-se en la seu electrònica
de la Seguretat Social o en el domicili de l’interessat, d’acord amb allò que s’ha
indicat en els apartats anteriors, es faran exclusivament per mitjà d’un anunci
publicat en el “Boletín Oficial del Estado”, d’acord amb la disposició addicional vinti-u de l’esmentada llei.
Fora dels casos indicats en el paràgraf anterior, els anuncis, els acords, les
resolucions i les comunicacions emesos per l’Administració de la Seguretat Social
en l’exercici de les seues competències, i qualsevol altra informació d’interés
general de la dita administració, es publicaran en el tauler d’anuncis de la Seguretat
Social, situat en la seua seu electrònica i gestionat per la Secretaria d’Estat de la
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Seguretat Social. Esta publicació tindrà caràcter complementari en relació amb
aquells actes en què una norma exigisca la publicació per altres mitjans.
Les publicacions en el dit tauler s’efectuaran en els termes determinats per una
orde del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.»
Tres. Es fa una nova redacció de l’article 66 bis, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 66 bis. Subministrament d’informació a les entitats gestores de les
prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
1. S’establixen els següents casos de subministrament d’informació a les
entitats gestores de la Seguretat Social:
a) Els organismes competents dependents del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques o, si és el cas, de les comunitats autònomes o de les
diputacions forals facilitaran, dins de cada exercici anual, a les entitats gestores de
la Seguretat Social responsables de la gestió de les prestacions econòmiques, i a
petició seua, les dades relatives als nivells de renda i la resta d’ingressos dels
titulars de prestacions, quan determinen el dret a estes, així com dels beneficiaris
cònjuges i altres membres de les unitats familiars, sempre que hagen de tindre’s en
compte per al reconeixement, manteniment o quantia de les dites prestacions, a fi
de verificar si aquells complixen en tot moment les condicions necessàries per a la
percepció de les prestacions i en la quantia legalment establida.
Els mateixos organismes també facilitaran, a petició de les entitats gestores de
la Seguretat Social, un número de compte corrent de l’interessat per a procedir,
quan es reconega la prestació, a l’abonament.
b) L’organisme que designe el Ministeri de Justícia facilitarà a les entitats
gestores de la Seguretat Social la informació que sol·liciten sobre les inscripcions i
les dades que tinguen relació amb el naixement, la modificació, la conservació o
l’extinció del dret a les prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
c) Els empresaris facilitaran a les entitats gestores de la Seguretat Social les
dades que els sol·liciten per a poder efectuar les comunicacions a través de
sistemes informàtics, electrònics i/o telemàtics que garantisquen un procediment
de comunicació àgil en el reconeixement i el control de les prestacions de la
Seguretat Social relatives als seus treballadors.
Les dades que es faciliten en relació amb els treballadors hauran d’identificar,
en tot cas, nom i cognoms, document nacional d’identitat o número d’identificació
d’estranger i domicili.
d) L’Institut Nacional d’Estadística facilitarà a les entitats gestores de la
Seguretat Social responsables de la gestió de les prestacions econòmiques les
dades de domicili relatives al padró municipal que puguen tindre relació amb el
naixement, la modificació, la conservació o l’extinció del dret a les prestacions en
qualsevol procediment, així com amb l’actualització de la informació que es troba
en les bases de dades del sistema de la Seguretat Social.
2. Totes les dades relatives als sol·licitants de prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social que estiguen en poder de les entitats gestores i que
hagen sigut remeses per altres organismes públics o per empreses per mitjà d’una
transmissió telemàtica, o quan aquelles es consoliden en les bases de dades
corporatives del sistema de la Seguretat Social com a conseqüència de l’accés
informàtic directe a les bases de dades corporatives d’altres organismes o
empreses, tindran plens efectes i tindran la mateixa validesa que si hagueren sigut
notificades pels esmentats organismes o empreses per mitjà d’un certificat en
suport paper.
3. Els subministraments d’informació a les entitats gestores de la Seguretat
Social mencionats en este article no necessitaran consentiment previ de l’interessat.

Pàg. 13

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 313

Dissabte 27 de desembre de 2014

Secc. I.

Pàg. 14

4. Les dades, els informes i els antecedents subministrats d’acord amb el que
disposa este article únicament seran tractats en el marc de les funcions de gestió
de prestacions atribuïdes a les entitats gestores i als servicis comuns de la
Seguretat Social, sense perjuí del que disposa l’article 66 d’esta llei.»
Disposició final quarta. Modificació de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’orde social.
Es fa una nova redacció del punt quatre de la disposició addicional vint-i-u de la Llei
66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’orde social, que va
modificar l’apartat 3.1 de la disposició addicional setze de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:
«Quatre. El cos d’intervenció i comptabilitat de l’Administració de la Seguretat
Social: cos superior d’interventors i auditors de l’Administració de la Seguretat
Social.»
Disposició final quinta. Entrada en vigor.
Esta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial del Estado»,
a excepció de la disposició final tercera.dos, que ho farà l’1 de juny de 2015.
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la
facen complir.
Madrid, 26 de desembre de 2014.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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