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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
1505 Correcció d’errades de l’Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, per la qual es 

despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, 
protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació 
professional, que conté la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2014.

Havent observat errades en la inserció de l’Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, per 
la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció 
per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, que conté la 
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, 
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 28, de data 1 de febrer de 2014, i en el 
seu suplement en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en 
llengua catalana:

A la pàgina 8, a la taula de l’article 13.1.1, a la columna relativa a les bases mínimes 
mensuals del grup de cotització 3, corresponent a caps administratius i de taller, on diu: 
«753,00», ha de dir: «758,70».

A la pàgina 26, a la taula de l’article 37.1, a la columna «Categories professionals», en 
el grup de cotització 10, on diu: «Peons», ha de dir: «Treballadors més grans de divuit 
anys no qualificats», i en el grup de cotització 11, on diu: «Treballadors de menys de 18 
anys», ha de dir: «Treballadors de menys de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria 
professional».

A la pàgina 27, a la taula de l’article 41, a la columna «Grup de cotització», on diu: «4 
a 117», ha de dir: «4 a 11».
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