
 
 

 

 
 

PROCÉS D’UNIFICACIÓ DE COMPTES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL  

 

 

La Tresoreria General de la Seguretat Social, des de l’any 2019, està treballant en la unificació 

de les diferents comptes de cotització que tenen les empreses, amb l’objectiu que únicament 

existeixin diferents comptes de cotització en funció de diferents activitats o diferents 

províncies dins d’una mateixa organització. 

 

En aquest sentit, JDA Expert Legaltax SLP, com a titular de l’Autorització Red sota la que es 

regeix la seva empresa, ha rebut comunicació per part de la TGSS per a dur a terme la 

unificació dels Codis de Comptes de Cotització (CCC) a la fi d’identificar les peculiaritats de 

cotització a nivell de persona assegurada a l’empresa i no a nivell d’empresa, com fins ara es 

venia realitzant. 

 

Per això, ens indiquen que a partir del dia 01 de març de 2020, les empreses amb comptes 

de cotització amb exclusions de cotització hauran d’unificar a totes les persones treballadores 

en el CCC principal de l’empresa, indicant en cada cas, i per a cada treballador, l’exclusió 

corresponent de cotització en funció del tipus de relació laboral. 

 

Això afecta a tres tipus de comptes de cotització amb exclusions, que són: 

 

- CODI 087 – CONTRACTES D’APRENENTATGE I FORMACIÓ 

- CODI 951 – CONSELLERS – ADMINISTRADORS ASSIMILATS 

- CODI 986 – BECARIS PROGRAMES DE FORMACIÓ 

 

Amb la finalitat de complir amb els requisits que ens indica la TGSS, per aquelles empreses 

que tinguin comptes de cotització amb contractes de formació, administradors assimilats a 

l’alta i becaris en programes de formació, procedirem a realitzar un moviment de baixa a la 

Seguretat Social en data 29/02/2020 al CCC actual, i un moviment d’alta a data 01/03/2020 

al CCC principal de l’empresa. Aquest moviment no afectarà a l’antiguitat i situació de la 

relació laboral actual. 



 
 

A partir del dia 01 de març de 2020, la cotització d’aquestes persones amb exclusions de 

cotització, es realitzarà en el CCC principal de l’empresa, pel que deixaran de pagar diferents 

rebuts de cotització. 

 

A més, a partir d’aquesta data, qualsevol nova incorporació de treballadors o treballadores 

que tinguin alguna d’aquestes peculiaritats, es realitzarà al CCC principal de l’empresa. 

 

Els volem informar amb antelació d’aquesta situació perquè també la puguin posar en 

coneixements de les persones treballadores de la seva empresa, ja que es habitual que rebin 

un missatge per part de la TGSS quan es realitzen moviments d’alta i baixa als diferents CCC. 

 

El departament laboral està a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que puguin 

tenir al respecte d’aquesta nova situació. 
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