COTITZACIÓ PER DETERMINADES REMUNERACIONS, GRATIFICACIONS I
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI PERCEBUDES PER EMPLEATS
PÚBLICS EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA FUNCIONAL.
El BOE núm. 33, de 7 de febrer de 2019, publica el Reial Decret 17/2019, de 25 de gener, pel qual es
modifica el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social, aprovat
pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

La norma general és que els empleats públics depenguin orgànicament i funcionalment d’un mateix
departament, conselleria, organisme o entitat pública, així mateix en determinats casos, està previst
normativament que la dependència orgànica i funcional es distribueixi en departaments, entitats o
organismes públics diferents, encara que a efectes retributius són els òrgans respecte dels quals la
dependència és orgànica, els encarregats de l’abonament de la totalitat de les retribucions i,
conseqüentment, de la seva cotització a la Seguretat Social.
No obstant , existeixen determinats supòsits en que la normativa d’aplicació a l’organisme o entitat de la
que l’empleat depèn funcionalment contempla l’abonament directe a aquest personal, amb càrrec al seu
propi pressupost i pel que fa als serveis prestats, de retribucions, compensacions, indemnitzacions i altres
conceptes retributius complementaris, concorrent en aquests casos dos pagadors sobre un mateix
empleat públic.
Degut a una llacuna en la normativa de la Seguretat Social no s’estava cotitzant per les remuneracions
abonades directament als empleats públics en situació de dependència funcional, donat que, d’una
banda, qui pagava no tenia la condició d’empresari front la Seguretat Social i, d’altra, l’entitat de la que
l’empleat depenia orgànicament no era responsable de la cotització d’aquestes remuneracions a l’estar
totalment desvinculat del seu abonament.

L’esmentat reial decret disposa introduir un nou article en el Reglament general sobre la cotització i
liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, l’article 70 bis, per regular la cotització en la situació de
dependència funcional descrita en els dos paràgrafs anteriors.
Aquesta regulació fa responsables a les administracions públiques, als organismes públics i demes entitats
de dret públic, vinculades o dependents de les mateixes, del compliment de l’obligació de cotitzar per les
remuneracions, compensacions, indemnitzacions i qualsevol altre concepte retributiu de similar
naturalesa que abonin directament i a càrrec del seu propi pressupost als empleats públics que només
depenguin d’ells funcionalment i així estigui previst en la normativa d’aplicació.
Amb aquesta finalitat hauran d’ingressar les aportacions al seu càrrec i la dels empleats públics al seu
servei corresponents a la cotització de la Seguretat Social, així com pels conceptes de recaptació conjunta,
en els mateixos termes que les entitats de les que aquest personal depèn orgànicament, als únics efectes
de complementar la cotització a càrrec d’aquestes, sense que resulti d’aplicació la normativa establerta
per la cotització en situació de pluriocupació.
Aquest Reial Decret entrarà en vigor el dia 1 de març de 2019.
Barcelona, 7 de març de 2019.

