CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 87 (12.02.2021)

S’ha publicat aquesta norma, que hem incorporat al Codi bàsic dintre de l’apartat “Transparència”:

PUBLICACIÓ

NORMA

DOGC núm. 8339
11/02/2021

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la
informació pública

Així mateix, s’han publicat les següents normes:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 23
27/01/2021

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo

BOE núm. 29
03/02/2021

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan
medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en
los ámbitos de la Seguridad Social y económico

les quals han suposat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi:
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social (selección)

disposició

tipus

descripció

Art. 40

modificació

Relatiu al deure d’informació per part de les persones i entitats sense
personalitat, entitats financeres, funcionaris públics, professionals
oficials i autoritats, que resulta ampliat.

Art. 60

modificació

Sobre el complement de pensions contributives per a la reducció de la
bretxa de gènere. Es tracta d’un redactat íntegrament nou que
substitueix l’anterior, que tractava sobre el complement per maternitat
en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.

Art. 71 (títol i
apartats 1 i 3)

modificació

Referent al subministrament d’informació a l’Administració de la
Seguretat Social.

Art.77
(paràgraf 1;
lletres c, d, i, j,
k, l, m, n)

modificació i
addicions

Relatiu a la reserva de dades.

Art. 129 (títol,
apartats 1, 4, 5
i 6)

modificació i
addicions

Sobre normes de procediment, autenticació i signatura.

Art. 130

modificació

Relatiu a la tramitació electrònica de procediments en matèria de
Seguretat Social.
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DA 33a a 37a

addicions

Noves disposicions addicionals relatives a la modificació de la
competència territorial d’òrgans provincials de les entitats gestores i
serveis comuns de la Seguretat Social; habilitació als autoritzats del
Sistema RED; convenis del Instituto Nacional de la Seguridad Social o
del Instituto Social de la Marina amb les comunitats autònomes i amb el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; finançament del complement de
pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere; i abast
temporal del complement de pensions contributives per a la reducció de
la bretxa de gènere.

DT 4a (apt. 5è)
i DT 33a

modificació

Amb efectes 1 de gener de 2021, se seguirà aplicant la pensió de
jubilació regulada abans de l’entrada en vigor de la Ley 27/2011 a les
causades abans d’1 de gener de 2022.

DT 33a

addició

Nova disposició relativa al manteniment transitori del complement per
maternitat en les pensiones contributives del sistema de la Seguretat
Social.
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