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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 94 (05.07.2022) 

S’han publicat les següents normes: 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 154 
28/06/2022 

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican 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, y el 
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación 
respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

BOE núm. 155 

29/06/2022 
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones 

BOE núm. 157 

01/07/2022 

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de 
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de 
noviembre 

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

1) 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. 71 

addició 

(data d’efectes: 

1/1/2023) 

En relació amb el subministrament d’informació a l’Administració de la 
Seguretat Social, s’afegeix que cal que les promotores de plans de 
pensions, en la seva modalitat d’ocupació, facilitin mensualment a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social i a la TGSS la informació sobre 
les contribucions empresarials satisfetes a aquests plans de pensions 
respecte de cada treballador. 

Art. 147.3 

addició 

(data d’efectes: 

1/1/2023) 

Pel que fa a les bases de cotització, s’estableix que les contribucions 
empresarials satisfetes als plans de pensions, en la modalitat de sistema 
d’ocupació, s’han de comunicar, respecte de cada treballador, codi de 
compte de cotització i període de liquidació, a la TGSS abans de 

sol·licitar-se el càlcul de la liquidació de quotes corresponents. 

DA 45a.2 

addició 

(data d’efectes: 

1/1/2023) 

S’afegeix que la TGSS durà a terme funcions de control en la cotització 
de les contribucions empresarials als plans d’ocupació i de les 
reduccions en la cotització o altres beneficis que s’apliquin les empreses 
per les esmentades contribucions. 

DA 47a 

addició 

(data d’efectes: 

1/1/2023)

Nova disposició, relativa a reduccions de quotes de les contribucions 
empresarials als plans d’ocupació. 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_12.pdf#page=47
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_12.pdf#page=92
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_12.pdf#page=208
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_12.pdf#page=209
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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 (selección) 

disposició tipus descripció 

Art. 30 

modificació  
 

(entrada en 

vigor: 

2/1/2023) 

En relació amb les sol·licituds d’alta i baixa dels treballadors, 
s’introdueixen les següents novetats: 
 

- La comunicació d’inici de la prestació de serveis o de l’activitat i la 
comunicació del cessament s’han d’efectuar per mitjans electrònics. 
 

- A la sol·licitud d’alta s’ha de consignar el número del document 
nacional d’identitat o equivalent. 
 

- Els sol·licitants poden signar per qualsevol mitjà que permeti acreditar 

l’autenticitat de la seva voluntat i consentiment. 
 

- Les altes i baixes instrumentades per mitjans electrònics gaudeixen de 
plena validesa i eficàcia, sempre que se’n garanteixi la seva autenticitat, 
integritat i conservació, així com la seva recepció per la TGSS.  

Art. 41.1 

modificació  
 

(entrada en 
vigor: 

2/1/2023) 

En relació amb la pluriactivitat, es determina que la TGSS pot demanar 
informe a l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social 

(anteriorment es disposava que eren les Direccions provincials de la 
TGSS i les administracions de la Seguretat Social dependents d’ella les 
que ho demanaven a la Inspecció de Treball). 

 
 

3) 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. 11.1 

modificació 
 

(entrada en 

vigor: 

2/1/2023) 

La cotització per accidents de treball i malalties professionals dels 
treballadors autònoms es determinarà a les LLPGE anuals. 

 
 

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

disposició tipus descripció 

Art. 9.2.c modificació 
Sobre els sistemes d’identificació dels interessats en els procediments 
administratius. 

Art. 10.2.c modificació  
Sobre els sistemes de signatura admesos per les administracions 
públiques. 

DA 7a addició 

Nova disposició relativa a les competències de la Secretaria General 
d’Administració Digital del Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital en relació amb les modificacions dels arts. 9.2.c i 
10.2.c. 

 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RD_84_1996_2.pdf#page=25
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RD_84_1996_2.pdf#page=35
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RD_2064_1995_2.pdf#page=9
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_39_2015_3.pdf#page=17
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_39_2015_3.pdf#page=18
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_39_2015_3.pdf#page=72



