CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 93 (15.06.2022)

S’ha publicat la següent norma, que hem incorporat al Codi bàsic dintre de l’apartat “Seguretat
Social”:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 142
15/06/2022

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la
determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión
de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica
de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema
de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión
(selección)

la qual ha suposat la modificació de dues de les normes contingudes en el Codi:
1) 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
Art. 11.1

tipus

descripció

modificació

En relació amb la inscripció dels ocupadors (empresaris en terminologia
d’aquest reglament), s’afegeix que la sol·licitud ha de contenir les dades
relatives al centre de treball o centres de treball de l’empresa.

(entrada en
vigor:
2/1/2023)

modificació
Art. 17.1

(entrada en
vigor:
2/1/2023)

modificació
Art. 30.2.1r

(entrada en
vigor:
2/1/2023)

S’agrega que és obligatòria la comunicació de variació de dades dels
ocupadors relativa a l’obertura i tancament de centres de treball.
S’afegeix, respecte de les sol·licitud d’alta de les persones treballadores,
que ha de figurar el nivell de formació acadèmica, l’ocupació laboral,
única o principal, i el centre de treball al qual s’adscriu la persona
treballadora per compte aliè, l’alta de la qual se sol·licita.

2) 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. 19.1

modificació

S’actualitza la referència a la norma de procediment administratiu
estatal vigent (Ley 39/2015).

Art. 19.2

modificació

Es modifica el règim del control de liquidacions de quotes en el cas de
compensació de prestacions abonades en règim de pagament delegat o
les deduccions a què es refereix l’art. 17 d’aquest reglament.
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