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CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 49 (12.01.2015) 
  

 
S’han publicat les següents normes: 

 
PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 313 
27/12/2014 

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social 

BOE núm. 314 
29/12/2014 

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el 
régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

BOE núm. 315 
30/12/2014 

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 
locales y otras de carácter económico 

BOE núm. 315 
30/12/2014 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015 

 
 
Les quals han suposat la modificació de dues de les normes contingudes en el Codi: 
 

1) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

disposició tipus  descripció 

Art. 32 nova redacció 

S’adapta la terminologia de les Mútues a la LGSS. Es prohibeix que 
aquestes entitats puguin desenvolupar els serveis de prevenció aliens 
(fins ara, l’article es referia al desenvolupament “directe” d’aquestes 
funcions). També se’ls hi prohibeix la participació amb càrrec al seu 
patrimoni històric en el capital social d’una societat mercantil que 
tingui per objecte l’activitat de prevenció. 

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

disposició tipus  descripció 

Art. 18 nova redacció 
S’afegeix com a competència de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS), la funció de liquidació de quotes. 

Art. 19 nova redacció 

Es regula el nou sistema de liquidació. S’hi detallen els sistemes 
d’autoliquidació per part del subjecte responsable, la liquidació directa 
per part de la TGSS i el sistema de liquidació simplificada. La 
recaptació es farà d’acord amb la normativa aplicable. 

Art. 20.6 nova redacció 

En cas d’incompliment de les condicions de pagament dels 
ajornaments dels deutes amb al Seguretat Social, el 20% del recàrrec 
s’aplicarà si es complissin les obligacions sobre liquidació de quotes i 
compensacions establertes als apartats 1 i 2 del nou art. 26 LGSS, i 
d’un 35% en cas de no complir-se. 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/L_31_1995_prevencio_riscos_lab.pdf#page=28
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=18
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=19
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=20
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disposició tipus descripció 

Art. 26 nova redacció 
S’hi regula el compliment de les obligacions en matèria de liquidació 
de quotes i compensació. Anteriorment s’hi regulava només la 
presentació de documents de cotització i compensació. 

Art. 27 nova redacció 
Per als recàrrecs per ingrés fora de termini es té en compte el 
compliment de les obligacions, mentre que en la normativa anterior 
es lligava a la presentació de documents de liquidació. 

Art. 30.1 i 2 nova redacció 
Com en els casos anteriors, és el compliment de les obligacions el que 
marcarà, en aquest supòsit, el règim de reclamació de deutes per 
part de la Seguretat Social. 

Art. 31.1.b) nova redacció 
S’afegeixen com a causes d’acta de liquidació per deutes de quotes 
les relatives a la pròpia liquidació o a les dades trameses, a banda de 
la ja vigent sobre els documents de cotització. 

Art. 32 nova redacció 
La determinació de deutes per quotes també es relaciona amb el 
compliment de les obligacions de l’art. 26. 

Art. 32 bis addició 
S’introdueix una regulació sobre comprovació de les liquidacions per 
part de la TGSS de tots els sistemes de liquidació regulats a l’art. 19. 

Art. 36.4, 6 i 7 
nova redacció 

i addició 

Es modifica el títol de l’article afegint-hi les “autoritats” com a 
destinatàries de l’obligació de subministrament d’informació a la 
TGSS. La informació a proporcionar per funcionaris serà la necessària 
per a la recaptació dels recursos de la Seguretat Social (apartat 4). 
S’especifiquen totes les obligacions de subministrament d’informació 
de les administracions públiques i autoritats en una regulació bastant 
més extensa que l’anterior (apartat 6). Totes les dades 
proporcionades només es podran tractar en el marc de les funcions de 
liquidació i recaptació (nou apartat 7). 

Art. 66 bis nova redacció 

Es modifica el règim de subministrament d’informació a les entitats 
gestores de prestacions. S’afegeix com a nou supòsit aquell que 
realitzarà l’INSS a les entitats gestores de prestacions pel que fa al 
domicili del padró, quan pugui tenir relació amb les prestacions. Totes 
les modalitats de subministrament d’informació regulats en aquest 
article no precisaran del consentiment previ de la persona 
interessada. 

Arts. 68 a 76 
nova 

regulació 

La nova subsecció segona regula el nou règim jurídic de les “Mútues 
Col·laboradores de la Seguretat Social”. S’hi concreten els següents 
aspectes: definició (art. 68); constitució (art. 69); règim econòmic-
financer (art. 70); òrgans de govern i participació (art. 71); 
empresaris associats i treballadors per compte propi adherits (art. 
72); competències del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (art. 
73); patrimoni i règim de contractació (art. 74); resultat econòmic i 
reserves (art. 75); excedents i fons de contingències professionals de 
la Seguretat Social (art. 75 bis); mesures cautelars i responsabilitat 
mancomunada (art. 75 ter); i dissolució i liquidació (art. 76). 

Art. 227 nova redacció 

En el règim sobre reintegrament de pagaments indeguts, l’entitat 
gestora és competent per a declarar i exigir la devolució de 
prestacions (fins el moment, tan sols hi figurava “exigir”). La 
recaptació efectuada transcorregut el termini es farà d’acord amb les 
normes de gestió recaptatòria. 

D.A. 
7a.tres.1.a)  addició 

S’introdueix una regulació sobre bases reguladores de les prestacions 
per IT per al cas de contractes a temps parcial. 

D.A. 11a nova redacció 

Es modifica el règim de la gestió de la prestació econòmica per IT 
derivada de contingències comunes. Correspon a les mútues 
col·laboradores amb la Seguretat Social la declaració i control del dret 
a la prestació econòmica, d’acord amb l’extensa regulació que 
aquesta D.A. estableix a aquest efecte. 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=23
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=24
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=25
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=27
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=28
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=28
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=31
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=43
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=44
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=150
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=159
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=159
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=162
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disposició tipus descripció 

D.A. 46a nova redacció 

S’amplia la possibilitat d’adoptar procediments de tramitació 
electrònica a totes les prestacions, excloses les de modalitat no 
contributiva (fins ara, aquesta D.A. només es referia a les prestacions 
per atur). 

D.A. 58a derogació 
Es deroga aquesta D.A. sobre ampliació de la cobertura per accidents 
de treball i malalties professionals. 

 
 

Igualment, trobareu incorporades al Codi digital les següents normes, recentment aprovades: 
 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 313 
27/12/2014 

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para el año 2015 

BOE núm. 315 
30/12/2014 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015 (selección) 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=180
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=185
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RD_1106_2014_SMI_2015.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RD_1106_2014_SMI_2015.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_36_2014_PGE_2015.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_36_2014_PGE_2015.pdf

