
 
 

  

IMP-029 

   

10.15 Circular Informativa 
 

EL NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE QUOTES A LA SEGURETAT 

SOCIAL 
 

El BOE núm. 313, de 27 de desembre, va publicar la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de 

mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social, que va entrar en vigor 

al dia següent de la seva publicació (28-12-2014), excepte la seva disposició final tercera que ho 

farà l’1 de juny de 2015. 

 

La novetat més important d’aquesta llei és l’establiment d’un nou sistema de liquidació directa de 

quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, que acabarà substituint al 

tradicional model d’autoliquidació.  

 

Fins ara la liquidació o càlcul de quotes que corresponia efectuar als empresaris i a la resta de 

subjectes responsables de l’obligació de cotitzar es feia directament sobre les dades i informació 

aportats per ells mateixos, mitjançant autoliquidacions que es presentaven telemàticament o 

presencialment, sense perjudici de posterior control per part de l’administració de la Seguretat 

Social. 

 

A partir d’aquesta llei s’estableix un nou sistema de liquidació de quotes, que efectuarà 

directament  la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), de manera individual per a 

cada treballador, dins del codi de compte de cotització en el que figuri en alta i en funció de la 

informació que ja obra en poder d’aquest organisme i d’aquella altra que ha de ser proporcionada 

pel subjecte responsable de la cotització. 

 

Donada l’envergadura d’aquest nou sistema de liquidació de quotes per la Tresoreria General de 

la Seguretat Social es procedirà a la seva implantació de manera progressiva.  

 

Al mateix temps perviurà el sistema de liquidació simplificada de quotes: RETA, Règim Especial 

Treballadors del Mar, així com per a altres quotes del sistema de la Seguretat Social 

corresponents a col·lectius o situacions especials i resta de supòsits que la llei prevegi.   

 

L’article 1 d’aquesta llei modifica els articles de la Llei General de la Seguretat Social següents: 
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• L’article 19 de la LGSS, en el número 1 estableix que la liquidació de les quotes de la 

Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta es farà mitjançant els següents 

sistemes: 

 

a) Sistema d’autoliquidació pel subjecte responsable. 

 

b) Sistema de liquidació directa per la TGSS per cada treballador, en funció de les dades 

que tingui i a sol·licitud del subjecte responsable. No es procedirà a la liquidació per 

aquest sistema respecte d’aquells treballadors que no figurin en alta en el règim de la 

Seguretat Social que correspongui en el període a liquidar, encara que el subjecte 

responsable hagués donat les dades a tal efecte.  

 

c) Sistema de liquidació simplificada. 

 

En el numero 2, s’ assenyala que els recursos del sistema de la Seguretat Social diferents a 

les quotes es liquidaran en la manera i amb els requisits que establirà l’article 26 de la llei. 

 

En el número 3 s’assenyala que l’ ingrés de les quotes i resta de recursos es farà de la 

mateixa manera que es venia fent, directament a la TGSS o a les entitats concertades. 

 

• L’article 26 de la LGSS, compliment d’obligacions en matèria de liquidació de quotes i 

compensació: 

 

1) En el sistema d’autoliquidació establert en el numero 1a) de l’article 19, els subjectes 

responsables de l’obligació de cotitzar hauran de transmetre per mitjans electrònics a la 

TGSS les liquidacions de les quotes i  per conceptes de recaptació conjunta, tret els 

supòsits en que aquesta liquidació procedeixi mitjançant la presentació dels 

corresponents documents de cotització. El termini per a la transmissió o presentació 

podrà efectuar-se fins l’últim dia natural del respectiu termini reglamentari d’ingrés.  

 

2) En el sistema de liquidació directa de quotes referit en el numero 1b) de l’article 19, els 

subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar hauran de sol·licitar a la 

TGSS el càlcul de la liquidació corresponent a cada treballador i transmetre per mitjans 

electrònics, fins el penúltim dia natural del respectiu termini reglamentari d’ingrés. Aquest 

càlcul es farà segons les dades que la Tresoreria tingui del treballador facilitats pels  

subjectes responsables en les preceptives comunicacions d’inscripció d’empreses i 

afiliació, altes i baixes i variacions de dades dels treballadors i, per aquelles altres dades 
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que tingui en el seu poder i afectin a la cotització com són els que les empreses hauran 

d’aportar en cada període de liquidació.  

A més la TGSS aplicarà les deduccions que corresponguin als treballadors pels que 

practiqui la liquidació dins de termini així com, en el seu cas, la compensació de l’ import 

de les prestacions abonades als treballadors en pagament delegat amb les quotes que 

corresponguin al període, segons les dades rebudes per les entitats gestores i 

col·laborades de la Seguretat Social. 

Un cop practicada la liquidació, si el subjecte responsable del compliment de l’obligació 

de cotitzar demanés la rectificació aportant noves dades, l’obligació en la sol·licitud de 

càlcul de la liquidació es tindrà per complida sempre que resulti possible efectuar una 

nova liquidació dins el termini reglamentari (demanar la rectificació fins el penúltim dia 

natural del respectiu termini reglamentari d’ingrés). També es considerarà complida 

aquesta obligació, quant un cop practicada la liquidació i dins de termini, es demani la 

rectificació d’errors materials, aritmètics o de càlculs en la citada liquidació imputables 

únicament a l’Administració.   

 

3) L’ incompliment de dites obligacions o el seu compliment en els terminis assenyats, 

encara que no s’ingressin les quotes o només s’ingressin les aportacions dels 

treballadors tindran les conseqüències que dirà aquesta llei o les disposicions que la 

desenvolupin.  

 

4) En el sistema de liquidació simplificada de quotes no són exigibles les obligacions 

establertes en els apartats 1 i 2, sempre que l’alta en el règim de la Seguretat Social dels 

subjectes obligats s’hagi fet dins del termini reglamentàriament establert. I, cas que l’alta 

s’hagi presentat fora de termini, el compliment de dits apartats 1 i 2 no serà obligatori 

respecte als períodes posteriors a la presentació de l’alta. 

 

5) El compliment de les obligacions establertes en els números 1 i 2 dins de termini 

permetrà que els responsables del compliment de l’obligació de cotitzar puguin 

compensar el seu crèdit per les prestacions abonades a conseqüència de la seva 

col·laboració obligatòria  pagament delegat i el seu deute per les quotes degudes en el 

mateix període a que es refereixi les referides liquidacions, qualsevol que sigui el 

moment del pagament d’aquestes quotes. Fora aquest supòsit, els subjectes 

responsables del pagament de quotes no podran compensar els seus crèdits front a la 

SS, sense perjudici del seu dret per sol·licitar el pagament dels seus respectius crèdits 

front a la TGSS, o a l’entitat gestora o col·laboradora corresponent. 
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També es modifiquen els articles 18, 20, 27, 30, 31 i 32 de la Llei General de la Seguretat Social 

en el sentit d’adequar on abans establia l’obligació de presentar els documents de cotització ara 

es refereix a les obligacions establertes en els números 1 i 2 de l’article 26 de la citada llei. 

 

L’article 2 modifica la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, RD Legislatiu 5/2000, de 

4 d’agost, bàsicament per adequar la tipificació de les faltes a la nova regulació sobre liquidació 

de quotes a la Seguretat Social. 

 

La disposició transitòria única estableix que el sistema d’autoliquidació de quotes seguirà sent 

aplicable, en els termes regulats per la Llei General de la Seguretat Social i en les seves normes  

d’aplicació, fins que es produeixi la incorporació de la totalitat dels subjectes responsables que 

utilitzen el mateix al nou sistema de liquidació directa, de conformitat al que preveu la disposició 

final segona d’aquesta llei. 

 

La disposició final primera, sobre el desenvolupament del sistema de liquidació directa de quotes 

per la TGSS, assenyala un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei (28-12-

2014) per procedir al desenvolupament reglamentari del sistema de liquidació directa de quotes a 

la SS i per conceptes de recaptació conjunta per part de la TGSS. 

 

La disposició final segona, sobre l’aplicació del sistema de liquidació directa de quotes per la 

TGSS, diu: 

 

1) La implantació d’aquest sistema serà progressiu, en funció de les possibilitats de gestió i 

dels mitjans tècnics disponibles en cada moment per la TGSS, que dictarà a tal efecte 

les resolucions per les que s’acordi la incorporació a aquest sistema als subjectes 

responsables de la cotització. 

2) La incorporació a aquest sistema de liquidació directa es produirà a partir del dia primer 

del mes següent a la notificació de la resolució d’ingrés. El nou sistema de liquidació 

s’aplicarà obligatòriament per a la determinació i ingrés de les quotes de la SS a partir 

del tercer mes natural següent a aquell en què hagi tingut lloc la incorporació al mateix. 

Mentre tant, se seguirà utilitzant el sistema d’autoliquidació. 

3) Les resolucions per les que s’acordi 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 (Ordre ESS/485/2013, de 26 de març). 

Aquestes resolucions, dictades per les secretaries provincials de les direccions 

provincials de la TGSS, es podran recórrer  en alçada davant els titulars de la respectiva 

direcció provincial. La interposició del recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.  
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La Disposició Final Tercera:  

 

1) Modifica la disposició addicional quadragèsima sexta de la LGSS, en el sentit de que es 

podran adoptar i notificar  resolucions de forma automatitzada en els procediments de 

prestacions del sistema de la Seguretat Social, excloses les prestacions no contributives. 

 

2) Modifica la disposició addicional quinquagèsima de la LGSS, en el sentit de que quan els 

interessats en un procediment siguin desconeguts, s’ignori el lloc de la notificació o el 

mitjà on fer-la, les notificacions que no s’hagin pogut fer en Seu Electrònica o en el 

domicili de l’interessat, es practicaran exclusivament per mitjà d’anunci publicat en el 

BOE. Fora d’aquests supòsits els anuncis, acord, resolucions i comunicacions es 

publicaran en el Taulell d’anuncis de la SS, situat en la seva seu electrònica. 

 

3) Modifica l’article 66 bis de la LGSS, que estableix els supòsits de subministrament 

d’informació a les entitats gestores de la Seguretat Social. 

 

 

Barcelona,  8 de gener de 2015. 


