CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 28 (08.09.2011)

1. L’aprovació de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social (BOE núm. 184, de 2·8·2011), ha significat la
modificació de dues de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de
los Trabajadores

Les modificacions es concreten així:



Es dóna nova redacció al primer paràgraf de l'apartat 6 i a l'apartat 7 de l'art. 12, referits a
la jubilació parcial i al contracte de relleu.



Es modifica la Disposició Addicional desena, relativa a les clàusules dels convenis col·lectius
referides al compliment de l'edat ordinària de jubilació.

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
Es dóna nova redacció a la lletra e) de l'art. 49, referida al permís per cura de fill menor afectat per
càncer o una altra malaltia greu.

2. L’aprovació de l’esmentada Ley 27/2011 ha comportat igualment la modificació d’una de les
normes contingudes en el Codi en la seva versió digital:

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social

Les modificacions es concreten així:



Título I: Normas generales del sistema de la Seguridad Social










Es dóna nova redacció de l’apartat 2 de l'art. 10
Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de l'art. 14
Es dóna nova redacció a l'apartat 1 de l'art. 26
Es dóna nova redacció a l'art. 50
Es deroguen els arts. 57.1.a), 62 i 63 (en el moment de constitució i entrada en
funcionament de l'Agència Estatal de l'Administració de la Seguretat Social)
Es dóna nova redacció a la lletra c) de l'apartat 1 de l'art. 66

Título II: Régimen general de la Seguridad Social







S'addiciona un nou paràgraf a l'apartat 2 de l'art. 104
Es dóna nova redacció a l'art. 112 bis
S'afegeix un nou apartat a l'art. 135 quáter
Es dóna nova redacció a la lletra b) de l'apartat 1 i a l'apartat 4 de l'art. 140
Es dóna nova redacció al primer paràgraf de l'apartat 1 de l'art. 141
S'afegeix un apartat 3 a l'art. 141















Disposiciones adicionales














Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de l'art. 145
Es dóna nova redacció a l'apartat 1 de l'art. 161
Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de l'art. 161 bis
Es dóna nova redacció a l'apartat 1 de l'art. 162
Es dóna nova redacció a l'art. 163
S'incorpora un apartat 4 en l'art. 165
Es dóna nova redacció a l'apartat 1 i a les lletres e) i f) de l'apartat 2 i s'afegeix una
nova lletra g) en aquest apartat 2, de l'art. 166
S'afegeix un paràgraf segon a la lletra d), apartat 2, de l'art. 166
Es dóna nova redacció als apartats 1 i 2 de l'art. 175
Es dóna nova redacció a l'apartat 1 de l'art. 180

Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de la Disposició Addicional setena
Es dóna nova redacció als apartats 1 i 4 de la Disposició Addicional octava
Es dóna nova redacció a l'apartat 3 de la Disposició Addicional onzena bis
S'afegeixen dos nous apartats 2 i 3, passant l'actual apartat 2 a numerar-se com a
apartat 4, en la Disposició Addicional dissetena bis
S'afegeix un nou apartat 2, passant a numerar-se com 3 l'actual apartat 2, en la
Disposició Addicional vint-i-cinquena
Es dóna una nova redacció als apartats 1 i 2 de la Disposició Addicional trenta-unena
Es dóna nova redacció a la Disposició Addicional trenta-dosena
S'afegeix un tercer paràgraf a la Disposició Addicional trenta-novena
S'introdueixen nou Disposicions Addicionals: de la cinquanta-quatrena a la seixantadosena

Disposiciones transitorias









Es dóna nova redacció al paràgraf primer de la norma segona, apartat 1, de la
Disposició Transitòria tercera
Es dóna una nova redacció a la Disposició Transitòria cinquena
Es dóna una nova redacció a la Disposició Transitòria sisena bis
Es dóna una nova redacció a la Disposició Transitòria divuitena
S'afegeix un nou apartat 2 en la Disposició Transitòria divuitena, passant l'actual
contingut a constituir l'apartat 1
S'introdueixen tres Disposicions Transitòries: de la vintena a la vint-i-dosena

3. L’aprovació del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo (BOE núm. 208, de 30·8·2011), ha significat la modificació d’una
de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de
los Trabajadores

Les modificacions es concreten així:



Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de l'art. 11, referit al contracte per a la formació i
l'aprenentatge.



Se suspèn, durant el període dels dos anys següents a l'entrada en vigor del Reial decretllei, l'aplicació d’allò que disposa l'art. 15.5, que estableix límits a l'encadenament de
contractes temporals.



S'estableix, respecte als contractes per a la formació i l'aprenentatge, que fins al 31 de
desembre de 2013 aquests es podran celebrar també amb treballadors que, mancats de
qualificació professional, siguin majors de 25 anys i menors de 30.
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4. L’aprovació de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (BOE núm. 184, de
2·8·2011), ha significat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva
versió impresa:

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
Es modifica l'apartat 1 de l'art. 59, referit a la reserva, en les ofertes d'ocupació pública, d'un
contingent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat.

5. L’aprovació de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 180, de 28·7·2011), ha significat la modificació
d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:

 Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
Es dóna nova redacció a la Disposició Addicional tercera, referida al personal civil que exerceixi el
dret a l'activitat sindical en unitats, bucs i altres establiments militars.

6. L’aprovació del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo,
en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave (BOE núm. 182, de 30·7·2011), ha significat la
modificació d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió digital:

 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)

Es dóna nova redacció a l'art. 66, referit a la cotització en supòsits de reducció de jornada de
treball amb disminució proporcional de la retribució.
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