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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
1320 Correcció d’errors del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Havent observat errors en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, publicat en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat» número 261, de 31 d’octubre de 2015, i en el seu suplement en català, 
se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2, a la disposició derogatòria única, apartat 22, a la segona línia, on diu: 
«... i la disposició final dotzena de la Llei 27/2011,...», ha de dir: «... i l’apartat 2 de la 
disposició final dotzena de la Llei 27/2011,…».

A la pàgina 14, índex, on diu: «Article 320. Base reguladora en determinats supòsits 
d’exoneració de quotes.», ha de dir: «Article 320. Base reguladora en els supòsits de 
cotització amb 65 anys d’edat o més.».

A la pàgina 27, article 23, apartat 5, on diu: «... d’acord amb l’interès de demora que 
vigent en cada moment...», ha de dir: «... d’acord amb l’interès de demora que estigui 
vigent en cada moment...».

A la pàgina 41, article 53, apartat 2, on diu: «... article 1.973 del Codi civil...», ha de dir: 
«... article 1973 del Codi civil...».

A la pàgina 78, article 124, apartat 1, on diu: «1. La Comissió Assessora del Fons de 
Reserva de la Seguretat Social…», ha de dir: «1. La Comissió Assessora d’Inversions del 
Fons de Reserva de la Seguretat Social…».

A la pàgina 95, article 170.4, on diu: «Així mateix, s’ha de regular reglamentàriament...», 
ha de dir: «Així mateix, d’acord amb el que preveu la disposició addicional dinovena de la 
Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, s’ha de 
regular reglamentàriament...».

A la pàgina 142, article 270, apartat 4, on diu: «... és la mitjana de la base per la qual 
s’hagi cotitzat...», ha de dir: «... és la mitjana de les bases per les quals s’hagi cotitzat...».

A la pàgina 144, a l’article 272.1.c), quarta línia, on diu: «... que causin alta inicial en el 
règim especial...», ha de dir: «... que causin alta en el règim especial...».

A la pàgina 147, article 275, apartat 4, paràgraf primer, desena i onzena línies, on diu: 
«... tot això en els termes que s’estableixi per reglament.», ha de dir: «... tot això en els 
termes que s’estableixin per reglament.».

A la pàgina 153, article 287, apartat 4, paràgraf primer, on diu: «... en activitats 
subjectes al sistema especial agrari de la Seguretat Social...», ha de dir: «... en activitats 
subjectes al sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris...».

A la pàgina 154, article 287, apartat 4, paràgraf segon, on diu: «... les jornades reals 
cobertes en el sistema especial agrari de la Seguretat Social...», ha de dir: «... les jornades 
reals cobertes en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris...».

A la pàgina 154, article 287, apartat 6, paràgraf a), on diu: «... les jornades reals 
cobertes en el sistema especial agrari de la Seguretat Social...», ha de dir: «... les jornades 
reals cobertes en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris...».

A la pàgina 154, article 287, apartat 6, paràgraf b), on diu: «... les jornades reals 
cotitzades en el sistema especial agrari de la Seguretat Social,...», ha de dir: «... les 
jornades reals cotitzades en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri 
agraris,...».

A la pàgina 161, article 305, apartat 2, paràgraf d), on diu: «... als quals es refereix 
l’article 1.2.b) de la Llei 20/2007.», ha de dir: «... als quals es refereix l’article 1.2.b) de la 
Llei 20/2007, d’11 de juliol.».
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A la pàgina 182, article 347, apartat 1, paràgraf a), on diu: «a) Sol·licitar a la mateixa 
mútua col·laboradora de la Seguretat Social…», ha de dir: «a) Sol·licitar a la mateixa 
mútua col·laboradora amb la Seguretat Social…».

A la pàgina 186, article 361, apartat 1, on diu: «… el dret a percebre-la només pot ser 
reconegut a favor d’un d’ells.», ha de dir: «… el dret a percebre-les només pot ser 
reconegut a favor d’un d’ells.».

A la pàgina 189, a l’article 367.1, on diu: «1. El grau de discapacitat o de la malaltia 
crònica patida,...», ha de dir: «1. Poden ser constitutives d’invalidesa les deficiències, 
previsiblement permanents, de caràcter físic o psíquic, congènites o no, que anul·lin o 
modifiquin la capacitat física, psíquica o sensorial dels qui les pateixen. El grau de 
discapacitat o de la malaltia crònica patida,…».

A la pàgina 200, a la disposició addicional vint-i-tresena, l’apartat 2 se substitueix pel 
següent: «2. Els empresaris, exclosa l’Administració pública i les entitats, organismes i 
empreses del sector públic, dedicats a activitats enquadrades en els sectors d’agricultura, 
pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta 
de serveis, excepte el transport aeri, construcció d’edificis, activitats financeres i 
d’assegurances i activitats immobiliàries, a les ciutats de Ceuta i Melilla, respecte dels 
treballadors que prestin serveis en els seus centres de treball ubicats en el territori de les 
ciutats esmentades, tenen dret a una bonificació del 50 per cent en les seves aportacions 
a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes 
de recaptació conjunta de desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial».

A la pàgina 203, a la disposició transitòria quarta, apartat 3, setena línia, on diu: «... de 
l’autorització corresponent del Ministeri de Treball i Seguretat Social», ha de dir: «... de 
l’autorització corresponent de l’aleshores Ministeri de Treball i Seguretat Social».

A la pàgina 211, disposició transitòria setzena, apartat 2, on diu: «... en funció de les 
bases de cotització a què es refereixen els números 1r i 2n i 3r de l’apartat 1.a)...», ha de 
dir: «... en funció de les bases de cotització a què es refereixen els números 1r, 2n i 3r de 
l’apartat 1.a)...».

A la pàgina 216, disposició transitòria vint-i-quatrena, apartat 2, on diu: «... regulades 
a la Llei 45/1960, de 21 de juliol de 1960, i suprimides...», ha de dir: «... regulades a la Llei 
45/1960, de 21 de juliol, i suprimides...».

A la pàgina 218, disposició final quarta, on diu: «... La seva regularització s’ha de 
fer...», ha de dir: «... La seva regulació s’ha de fer...».

A la pàgina 219, a la disposició final vuitena, segon paràgraf, on diu: «El Govern ha 
d’aprovar totes les altres disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el 
desplegament del que preveu aquesta llei.», ha de dir: «El Govern ha d’aprovar totes les 
altres disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que 
preveu aquesta Llei. En particular, s’habilita el Govern per regular dins de l’acció protectora 
per desocupació i amb el règim financer i de gestió que estableix el capítol VI del títol III 
d’aquesta Llei l’establiment d’una ajuda específica anomenada renda activa d’inserció, 
adreçada als desocupats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar 
feina que adquireixin el compromís de dur a terme actuacions afavoridores de la seva 
inserció laboral.»
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