
           
                                                                   

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 73 (05.09.2018) 

 

 
S’han publicat les següents normes: 

 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 214 
04/09/2018 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de 

directivas en materia de protección de los compromisos por 
pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de 
capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de 
países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

BOE núm. 188 
04/08/2018 

Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero 

 

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

 

1) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (selección) 

disposició tipus descripció 

DF 7a modificació 

No produiran efectes fins el 2 d’octubre de 2020 les previsions 
relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, 

registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic 
de l’Administració i arxiu únic electrònic (abans de la modificació 
havia de produir efectes a partir d’octubre de 2018) 

 
 

2) 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 de trabajadores en la 
Seguridad Social 

disposició tipus descripció 

Art. 31.3 modificació 

S’actualitza la remissió normativa a la nova llei de règim jurídic del 
sector públic (Llei 40/2015). Cal informe preceptiu de la Inspecció de 
Treball en els procediments que resolguin sol·licituds de baixes de 

treballadors quan la pròpia Inspecció hagi instat la seva alta d’ofici 

Art. 35.7 addició 

Es determina la no producció d’efectes de les sol·licituds de baixa i 
variació de dades en relació amb els casos especificats en què intervé 
la Inspecció de Treball, així com la no extinció de l’obligació de 
cotitzar, fins que finalitzin els corresponents procediments 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=73
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RD_84_1996_inscripcio_emp_afiliacio_SS.pdf#page=27
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RD_84_1996_inscripcio_emp_afiliacio_SS.pdf#page=32

