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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 99 (19.01.2023) 

S’ha publicat la següent norma, que hem incorporat al Codi bàsic dintre de l’apartat “Normativa 
d’actualització anual”: 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 308 
24/12/2022 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2023 (selección) 

Així mateix, s’han publicat les següents normes: 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 284 
26/11/2022 

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del 

tiempo de prestación del servicio social de la mujer en el acceso a la 

pensión de jubilación parcial 

BOE núm. 311 
28/12/2022 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta 

a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de 

apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 

vulnerabilidad 

BOE núm. 9 
11/01/2023 

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en 

materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección 

social de las personas artistas 

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

1) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

disposició tipus descripció 

Art. 32.2 derogació 

Se suprimeix, en aquest article relatiu a la negociació col·lectiva, 

representació i participació de personal laboral, el 3r paràgraf de 
l’apartat 2, en què s’establia que concorre causa greu d’interès públic, a 
efectes de la suspensió o modificació del compliment de convenis 
col·lectius i acords derivada de l’alteració substancial de les 

circumstàncies econòmiques, quan les administracions públiques 
haguessin d’adoptar mesures o plans d’ajust, de reequilibri dels 

comptes públics o de caràcter econòmic financer per assegurar 

l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic. 

https://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_22_2021_PGE_2022.pdf
https://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_22_2021_PGE_2022.pdf
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_31_2022_PGE_2023.pdf
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_5_2015_EBEP_7.pdf#page=19
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Art. 38.10 derogació 

En el mateix sentit se suprimeix, en l’article relatiu a pactes i acords de 
les meses de negociació corresponents, el 3r paràgraf de l’apartat 10, 
en què s’establia que concorre causa greu d’interès públic, a efectes de 
la suspensió o modificació del compliment de pactes i acords derivada 

de l’alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, quan les 
administracions públiques haguessin d’adoptar mesures o plans d’ajust, 
de reequilibri dels comptes públics o de caràcter econòmic financer per 

assegurar l’estabilitat pressupostària o la correcció del dèficit públic. 

DA 7a modificació 

En relació amb els plans d’igualtat de les administracions públiques, es 
disposa que aquestes han d’elaborar un pla d’igualtat a l’inici de cada 
legislatura. El pla ha d’establir els objectius  i estratègies o mesures a 

adoptar, cal que es negociï amb la representació legal dels empleats i 
s’ha d’avaluar amb caràcter anual. Així mateix, en el termini de 3 mesos 
s’ha de crear un Registre de  Plans d’Igualtat al qual remetre els plans 

d’igualtat i protocols per a la protecció de les víctimes d’assetjament 
sexual i per raó de sexe. 

 
 

2) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (selección) 

disposició tipus descripció 

Art. 121 modificació 

S’elimina el requisit que el personal al servei dels consorcis hagi de 
provenir “exclusivament” de les entitats consorciades. Així mateix, 
s’introdueix expressament un nou supòsit per contractar directament 

personal, a banda de l’existent:  quan, després d’un anunci públic de 
convocatòria restringida a las administracions consorciades, no fos 
possible cobrir el lloc de treball. En tot cas, les contractacions s’han 

d’ajustar a la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat. 

Art. 122.3 modificació 
Referit al règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic 
financer i patrimonial dels consorcis. 

 

 

3) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección) 

disposició tipus descripció 

Art. 75 bis modificació 

S’actualitza un any més la taula de les retribucions dels membres de les 
corporacions locals (no es tracta pròpiament d’una modificació però 

considerem d’interès recollir la dita actualització). 

 

 

4) 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. 16 modificació 

S’hi afegeix un nou apartat 5, que habilita l’Administració de la 

Seguretat Social a revisar d’ofici els seus actes dictats en matèria 
d’afiliació, altes, baixes i variacions de dades, quan es constati que no 
són conformes amb allò establert a les lleis i disposicions 

complementàries. Es pot procedir, igualment, a les oportunes 

rectificacions d’errades.  
 

Els anteriors apartats 5 i 6 es renombren com a 6 i 7, respectivament. 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_5_2015_EBEP_7.pdf#page=24
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_5_2015_EBEP_7.pdf#page=61
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_40_2015_3.pdf#page=82
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_40_2015_3.pdf#page=82
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_7_1985_2.pdf#page=12
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=20
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Art. 36 modificació 

En relació amb les facultats de comprovació de la liquidació i recaptació 
de les quotes i resta de recursos del sistema, les diferències de 

cotització resultants de les comprovacions es podran exigir: (1) 
mitjançant reclamació de deute o acta de liquidació de la Inspecció de 

Treball de la Seguretat Social, per als sistemes d’autoliquidació i 

liquidació directa de l’art. 22.1, lletres a) i b); i (2) mitjançant la 
liquidació de quotes complementàries sense aplicació de recàrrecs per al 
sistema de liquidació simplificada de l’art. 22.1.c. 

Arts. 95.2 i 

96.1 
modificació 

Relatius al resultat econòmic i reserves, així com a l’aplicació de 

l’excedent que resulti després de dotar la Reserva de Estabilització de 
Contingències Professionals, de les mútues col·laboradores de la 
Seguretat Social. 

Arts. 103, 104 i 

107.4 
modificació 

Referents al patrimoni de la Seguretat Social; la seva titularitat, 
adscripció, administració i custòdia; i l’arrendament i cessió de béns 

immobles. 

Art. 109.1 modificació Relatiu als recursos generals per al finançament de la Seguretat Social. 

Art. 138, 

apartats 1 i 2 
modificació 

Els empresaris també han de comunicar l’extinció o cessament temporal 
o definitiu de la seva activitat, a efectes de practicar la baixa en la seva 
inscripció. 
 

S’hi afegeix que les actuacions en matèria d’inscripció descrites a 
l’apartat 1 de l’art. 138 s’han d’efectuar davant el corresponent 
organisme de l’Administració de la Seguretat Social, a nom de la 

persona física o jurídica o entitat sense personalitat titular de l’empresa. 
Aquest organisme pot dur a terme igualment, d’ofici, aquestes 
actuacions, en els casos que s’hi descriuen. 

Art. 139.2 modificació 

S’hi introdueix que l’organisme competent de l’Administració de la 

Seguretat Social pot revisar d’ofici els seus actes en matèria d’afiliació, 
altes i baixes, en els supòsits de l’art. 16.5. 

Art. 153.bis addició 

Nou article, relatiu a la cotització en els supòsits de reducció de jornada 

o suspensió de contracte dels arts. 47 o 47 bis ET o produïts en 
procediment concursal. 

Art. 215.2.d modificació 
S’hi afegeix que computa, a efectes de la cotització per tenir dret a la 
jubilació parcial, el servei social femení obligatori. 

Art. 270.2 modificació 

El percentatge de la base reguladora de la prestació per atur de nivell 

contributiu passa al 60 % a partir del dia 181 (anteriorment era un 50 
%). 

Art. 363.5 
 

(entrada en 
vigor: 1/4/2023) 

modificació 
Relatiu al còmput d’ingressos o rendes per causar dret a la pensió no 

contributiva d’invalidesa. 

DA 44a modificació 
Relativa a beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als 
expedients de regulació temporal d’ocupació i al Mecanisme RED. 

DT 4a.6 modificació 

L’aplicació de la regulació per a la modalitat de jubilació parcial, vigent 

amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
de actualización, adecuación y modernización del sistema de la 
Seguridad Social, s’amplia a pensions causades abans de l’1 de gener 

de 2024. 
 

En relació amb el règim transitori de la jubilació parcial s’hi afegeix, a 
efectes de la cotització, que computa el servei social femení obligatori 
(apartat 6.f). 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=32
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=68
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=75
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=78
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=91
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=91
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=98
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=133
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=159
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=186
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=209
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=217
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DT 35a addició 

Relativa a la distribució de l’excedent i constitució de les reserves 
d’estabilització corresponents a l’exercici 2022, pel que fa als arts. 95.1, 
96.1 i 118.3 (mútues col·laboradores de la Seguretat Social). 

DT 35a (sic) addició 

Relativa a la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació amb el 
treball dels facultatius d’atenció primària metges de família i pediatres, 

adscrits al sistema nacional de salut amb un nomenament estatutari o 
funcionari. 

 
 

 
 
 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=231
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/RDL_8_2015_LGSS_17.pdf#page=231



