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EL DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI DE L’ARTICLE 109 TR LGSS 
 
El BOE núm. 181, de 26 de juliol, publica el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
modifica l’article 23 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, en vigor des del dia 
següent de la seva publicació. 
 
L’objectiu del Reial Decret és adaptar el desenvolupament reglamentari de les regles de 
determinació de la base de cotització al Règim General a la nova regulació continguda en l’article 
109 del TRLGSS, desprès de la reforma de desembre de 2013. 
 
Es dóna una nova redacció a l’article 23 del Reglament general definint els conceptes retributius 
que s’han d’incloure en la base de cotització i establint les regles de valoració de les percepcions 
en espècie que formen part de la remuneració, que estaran constituïdes pel seu import total si  
està establert el seu valor nominal i, amb caràcter general, pel cost mitjà que suposi per 
l’empresa, llevat de tres casos: utilització de vivenda propietat de l’empresa o lliurament de 
vehicle automòbil; la prestació, gratuïta o per sota del preu normal del mercat, del servei 
d’educació per centres educatius als fills dels seus empleats, i els préstecs concedits als 
treballadors amb tipus d’interès inferiors al legal del diner. 
 
També regula  els conceptes que no computen en la base de cotització: despeses de manutenció 
i estada i despeses de locomoció amb els límits de l’ IRPF; les indemnitzacions per defunció, i les 
corresponents a trasllats, acomiadaments i cessaments (l’excés de l’import legal s’ha d’incloure 
en la base de cotització i s’ha de prorratejar els dotze mesos anteriors); les prestacions de la 
Seguretat Social i les millores de les prestacions d’IT concedides per les empreses; les 
assignacions per despeses d’estudis del treballador per a la seva actualització o reciclatge; les 
hores extraordinàries, llevat en la base de cotització per AT i MP.  
 
Ens remetem al text del Reial Decret que us adjuntem amb aquesta circular, que s’explica per si 
mateix, per no haver de reproduir-lo íntegrament. 
 
La Disposició final primera amplia el termini per a la liquidació i ingrés de l a cotització 
corresponent a les primeres mensualitats (desembre 2013-juliol 2014) dels nous 
conceptes computables en la base de cotització, sen se aplicació de recàrrecs ni 
interessos, fins el 30 de setembre de 2014 . 
 
 
La Vall d’En Bas, 27 de juliol de 2014. 


