CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 35 (11.01.2013)

1. L’aprovació de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social (BOE núm. 311, de 27·12·2012), ha significat la modificació de
tres de les normes contingudes en el Codi:

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de
los Trabajadores

Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 42 (responsabilitat solidària de l’empresari en deutes
amb la Seguretat Social o salarials)

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Seguridad Social

Les modificacions es concreten així:



Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’art. 31 (infraccions)



S’introdueix un nou apartat h) a l’art. 230 (obligació de comunicació, per part de
l’empresari, de variacions de calendari o horari en cas de suspensions de contractes)



Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de la Disposició Addicional trenta-unena (conveni
especial)

 Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social

Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’art. 20 (actuacions d’ofici en les inscripcions)

2. L’aprovació de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE núm. 312, de 28·12·2012) ha significat la modificació d’una de les
normes contingudes en el Codi:

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de Seguridad Social

Les modificacions es concreten així:



Es dóna nova redacció a l’apartat 5 de l’art. 20 (ajornament del pagament)



Es dóna nova redacció al paràgraf segon de la lletra a) de l’apartat 1 de l’art. 128
(concepte d’IT)



S’actualitzen els límits d’ingressos per percebre la prestació a què fan referència els
paràgrafs primer i segon de la lletra c) de l’apartat 1 de l’art. 182 (beneficiaris de
l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec)



S’actualitzen les quanties a percebre de la prestació de l’art. 182.bis (quantia de
l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec)



Es manté la quantia a percebre per la prestació de l’art. 186 (naixement o adopció)



S’ajorna un any l’aplicació de la Disposició Addicional cinquanta-vuitena (protecció enfront
contingències professionals)

3. L’aprovació del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y
protección social en el Sistema Especial para Empleados del Hogar y otras medidas de
carácter económico y social (BOE núm. 314, de 31·12·2012) ha significat la modificació de dues
de les normes contingudes en el Codi:

 Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social



S’introdueix un nou número 7 a l’apartat 1 de l’art. 10 (concepte d’empresari)



Se suprimeix l’apartat 3 de l’art. 10, passant els antics apartats 4 i 5 a constituir els nous
apartats 3 i 4 (concepte d’empresari)



Se suprimeixen els números 2 i 5 de l’apartat 1 de l’art. 16 (registre d’empresaris)



Amb efectes 1 d’abril de 2013, s’afegeix un nou apartat 2 a l’art. 43, passant l’antic apartat
2 a constituir el nou apartat 3, modificant-se també la redacció (col·lectius integrats al
règim general o en els sistemes especials)



Es deroga l’art. 49 (peculiaritats en matèria d’inscripció, altes, baixes i variacions del règim
especial d’empleats de la llar)

 Real

Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (selección)

Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 11 (tipus de cotització per accidents de treball i
malalties professionals)

4. Igualment trobareu actualitzat l’apartat “normativa d’actualització anual”, on hem incorporat les
següents normes, recentment aprovades:

 Ley

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
(selección)

 Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2013
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