CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 55 (28.07.2015)

S’han publicat les següents normes:
PUBLICACIÓ

NORMA

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
DOGC núm. 6920
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs
24/07/2015
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de
BOE núm. 176
diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada
24/07/2015
y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican
diversos reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social
BOE núm. 177
para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de
25/07/2015
diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas
de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales

Les quals han suposat la modificació de quatre de les normes contingudes en el Codi:
1) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya

disposició

tipus

descripció

Art. 23.3

nova redacció

S’obliga les administracions públiques de Catalunya a disposar de
cartes de serveis, amb major intensitat que en l’anterior regulació

Art. 23.4

addició

Es determinen les unitats orgàniques de la Generalitat que han de
disposar de cartes de serveis pels serveis finalistes

Art. 50.bis

addició

S’hi regulen els informes a emetre en les fases d’iniciació i instrucció
del procediment administratiu

Art. 110.3

nova redacció

S’hi regula la publicació de convenis i protocols al DOGC i al web del
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat

DA 16a

addició

S’hi regula la identificació i autenticació dels ciutadans per accedir a la
signatura electrònica no avançada

DA 17a

addició

Es concreta el termini per al desplegament reglamentari de lleis

2) Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se dictan instrucciones en materia de jornada y horarios de trabajo del
personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

disposició
Apartat 2.3

tipus

descripció

S’estableix que els Subdelegats del Govern informaran a la Secretaria
d’Estat d’Administracions Públiques de la jornada de treball dels
nova redacció
serveis perifèrics de la seva província durant les festivitats
tradicionals d’aquell àmbit territorial
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disposició

tipus

descripció

Apartat 2.6

nova redacció

S’adapta la terminologia de l’òrgan al qual trametre els calendaris
laborals

Apartat 3.1

nova redacció El còmput anual de la jornada passa de 1.657 hores a 1.649

Apartat 9.1

Es regulen les vacances anuals i es consideraran com a temps de
serveis prestats per al seu còmput les absències per malaltia,
nova redacció
accident, permisos dels arts. 48 i 49 EBEP i llicència de l’art. 72 de la
Llei de Funcionaris Civils de l’Estat

Apartat 9.5

nova redacció una IT, risc durant l’embaràs o la lactància o amb els permisos de

Es determina el règim jurídic de les vacances quan coincideixin amb
paternitat, maternitat o lactància acumulada

Apartat 9.7

nova redacció

S’adapten a l’EBEP els dies de permís per assumptes particulars, que
en són 5

Apartat 12.3

nova redacció

S’adapta la terminologia de l’òrgan al qual remetre informació sobre
el compliment de jornada i horaris

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

disposició

tipus

descripció

Art. 11.1

nova redacció

En la sol·licitud d’inscripció de l’empresari hi haurà de figurar el codi
del conveni col·lectiu aplicable

Art. 17

Es restringeix la comunicació de variació de dades a la prestació
econòmica per IT només per al cas que derivi de contingències
comunes i s’amplia aquesta comunicació al canvi de conveni col·lectiu
nova redacció
aplicable; les comunicacions es poden efectuar d’acord amb l’art. 38.4
de la Ley 30/1992 i amb la Ley 11/2007, reduint-se de 6 a 3 dies
naturals el termini ordinari
Com en l’anterior cas, es redueix de 6 a 3 dies naturals el termini per
comunicar l’extinció o cessament temporal, pels mateixos mitjans

Art. 18.1

nova redacció

Art. 20.2

nova redacció en l’activitat de l’empresari s’efectuaran mitjançant els corresponents

Les notificacions als interessats en els casos d’extinció o cessament
anuncis al BOE quan no s’hagin pogut practicar prèviament

Art. 28.1

nova redacció

Es redueix de 6 a 3 dies naturals el termini per comunicar la variació
de dades dels treballadors, també pels mitjans ja indicats per l’art. 17

Art. 30.2

nova redacció

S’obliga a fer constar el codi de conveni col·lectiu en el document de
sol·licitud d’alta

Art. 32.3

nova redacció sol·licituds d’alta i es redueix de 6 a 3 dies naturals el termini per

S’afegeixen les excepcions als terminis ordinaris estipulats per a les
sol·licitar la baixa o la variació de dades

Art. 35.1

nova redacció S’adapten els efectes especials de les altes al sistema d’autoliquidació

Art. 35.4

nova redacció

El temps de conservació dels justificants d’alta i baixa per part de
l’empresari passa de 5 anys a 4

Art. 37

nova redacció

S’afegeix regulació sobre la no presentació en temps i forma de les
sol·licituds de variacions de dades

Art. 43.1.1

nova redacció

Es regulen les especialitats en les altes i baixes de determinats
professionals

Art. 48.1

nova redacció

S’hi regulen les especialitats sobre la cotització del Règim Especial de
Treballadors del Mar
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disposició

tipus

descripció

Art. 52.1

El temps de conservació per part d’empresaris i treballadors de tots
nova redacció
els documents a què es refereix aquest article passa de 5 anys a 4

Art. 59.2

nova redacció

Es redueix de 5 anys a 4 el termini per a la devolució de les quotes
per cotitzacions indegudes
S’adapta també en aquest cas la reducció del termini de 5 anys a 4

Art. 61.1.3

nova redacció per reclamar les quotes quan tot i haver-se cursat una baixa se

segueixi prestant serveis

4) 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)

disposició

tipus

descripció

Art. 15

nova redacció

Es desenvolupen els sistemes de liquidació: autoliquidació, liquidació
directa i liquidació simplificada

Art. 16

nova redacció

Es regula el període de liquidació i s’adapta la terminologia (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social)

Art. 17

nova redacció en compte els sistemes d’autoliquidació, liquidació directa i liquidació

S’hi regulen les deduccions de les quotes a al Seguretat Social tenint

Art. 18
Art. 19

simplificada
S’hi regulen la forma i terminis de liquidació de quotes, també d’acord
nova redacció
amb els sistemes de liquidació esmentats
nova redacció S’hi regula el control de les liquidacions

Es canvia el mètode de còmput de la base diària de cotització en

Art. 65.4

nova redacció situacions d’IT, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i durant

la lactància natural

S’hi regula el mètode de determinació de les aportacions de les
Art. 77.2

nova redacció empreses respecte dels deutes que no tinguin la condició de quotes i

s’adapta la terminologia (Ministerio de Empleo y Seguridad Social)

Art. 91

nova redacció S’hi regula la impugnació dels actes de liquidació

3/3

