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CIRCULAR 

MESURES PER GARANTIR L'AFILIACIÓ DELS FALSOS AUTÒNOMS EN EL RÈGIM 

GENERAL 

S'ha aprovat un reial decret que modifica el reglament general sobre inscripció d'empreses, 

altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social. Es tracta d'aquells 

supòsits en els quals la Inspecció de Treball i Seguretat Social detecta l'enquadrament 

irregular de treballadors en el règim d'autònoms quan, per la seva activitat laboral, són 

treballadors per compte d'altri. La Seguretat Social podrà actuar d'ofici i donar d'alta en el 

règim general als falsos autònoms. 

Benvolgut/da client/a:  

Al BOE del dia 4 d'agost de 2018 s'ha publicat el reial decret pel qual es modifica el 

reglament general sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de 

dades de treballadors en la Seguretat Social.   

 

L'objectiu de les modificacions realitzades en el Reglament de cotització a la Seguretat 

Social, és garantir l'afiliació dels falsos autònoms en el règim general per a aquells 

supòsits que la Inspecció de Treball detecti que estan enquadrats de forma irregular en 

el RETA. Des del 5 d'agost de 2018, serà necessari l’informe de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social per resoldre les sol·licituds de baixa que es formulin 

després d'haver tramitat l'alta en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS) d'ofici 

per la inspecció. 

 

De la mateixa manera, mentre es desenvolupi el procediment, les baixes o variacions de 

dades formulades per empreses o treballadors no produiran efectes ni extingiran 

l'obligació de cotitzar. 

 

Es pretén eradicar un comportament detectat després de l'alta d'ofici en el RGSS d'un 

fals autònom. En l'actualitat, és habitual que, bé les empreses, bé els propis treballadors 

afectats, tramitin la baixa per anul·lar l'alta practicada d'ofici per la Tresoreria General 

de la Seguretat Social (TGSS), que actua a instàncies de la Inspecció de Treball i dins 

del procediment d'infracció iniciat per aquesta. 

 

Les modificacions realitzades pretenen evitar que les empreses a través del sistema 

RED obstrueixin l'actuació de la Tresoreria General de la Seguretat Social quan la 

inspecció detecta altes irregulars en el règim d'autònoms. 

 

En aquests casos, la Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia un procediment i insta 

a la Seguretat Social perquè, d'ofici, doni d'alta a aquests treballadors en el règim 

general, que és el corresponent per als treballadors per compte d'altri, almenys fins a la 

finalització del procediment. 
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Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o 
aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. 
 
Una salutació cordial, 

 

MET ASSOCIATS  


