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13.13 Circular Informativa 
 
REFORMA DELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL 
 
La Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 
23 de novembre, del Codi Penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la 
Seguretat Social  (BOE núm. 312, de 28 de desembre) ha modificat : 
 

• Els delictes fiscals (arts. 305, 305 bis –nou- i 306). 
• Els delictes contra la Seguretat Social (arts. 307 i 307 bis –nou- i 307 ter –nou).  
• El  frau de subvencions (art. 308). 
• El delicte contra els drets dels treballadors (art. 311).  
• Ha tipificat un nou delicte per garantir la màxima transparència en el sector 

públic (art. 433 bis). 
 
En aquesta circular només abordarem els canvis en els delictes contra la Seguretat Social. 
 
En primer lloc s’ha reduït a 50.000 � la quantia que s’estableix a partir de la qual es punible la 
defraudació per elusió del pagament de quotes a la Seguretat Social, l’obtenció indeguda de 
devolucions de quotes o el gaudiment indegut de deduccions. 
 
En segon lloc, s’ha afegit un últim incís a l’apartat 1 de l’article 307 per aclarir que la mera 
presentació formal dels documents de cotització no exclou la defraudació si aquesta queda 
acreditada per altres fets. 
 
En tercer lloc s’introdueix un nou tipus delictiu de defraudació agreujat en supòsits especialment 
greus per la quantia eludida (més de 120.000 �), o que la comissió del delicte l’hagi comés una 
organització criminal (esperem que les organitzacions sanitàries no tinguin aquesta consideració) 
o que s’utilitzin mitjans que dificultin establir la identitat de l’obligat front a la Seguretat Social. 
 
I en quart lloc, s’introdueix una altre tipus delictiu referent a l’obtenció per a un mateix o per a un 
altre del gaudiment o prolongació indeguda de prestacions del sistema de la Seguretat Social. El 
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda més interessos (interès legal + 2 punts) 
abans de l’inici d’actuacions administratives d’inspecció o penals suposa l’exempció de 
responsabilitat penal. 
 
 
Barcelona, 4 de gener de 2013 


