
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 31 (16.02.2012) 
 
 
 
L’aprovació del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral (BOE núm. 36, de 11·02·2012), ha significat la modificació de dues 
de les normes contingudes en el Codi: 
 

 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: 
 

 Título I. De la relación individual de trabajo 
 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
 

 Es dóna nova redacció a la lletra b) de l’apartat 2 de l'art. 4 
 Es dóna nova redacció a l'apartat 2 de l'art. 11 
 Es dóna nova redacció a la lletra c) de l'apartat 4 de l'art. 12 
 Es dóna nova redacció a l’art. 13 

 
Capítulo II: Contenido del contrato de trabajo 

 
 Es suspèn fins al 31 de desembre de 2012 l’aplicació d’allò establert a l’art. 15.5, en 

relació amb l’adquisició de la condició de treballadors fixos, dels qui haguessin estat 
contractats durant determinats períodes mitjançant contractes temporals. 

 Es dóna nova redacció de l’apartat 3 de l'art. 16 
 Es dóna nova redacció a l’art. 22 
 Es dóna nova redacció a l'art. 23 
 Es dóna nova redacció al apartat 8 de l’art. 33 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 34 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 4, al primer paràgraf de l’apartat 5 i a l’apartat 6 de 

l’art. 37 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 38 

 
Capítulo III: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 39 
 Es dóna nova redacció als apartats 1, 2 i 5 de l’art. 40 
 Es dóna nova redacció a l’art. 41 
 Es dóna nova redacció a l’art. 47 
 Es dóna nova redacció a la lletra h) i i) de l’apartat 1 de l’art. 49 
 Es dóna nova redacció a la lletra a) de l’apartat 1 de l’art. 50 
 Es dóna nova redacció a l’art. 51  
 Es dóna nova redacció a les lletres b) i d) de l’art. 52 
 Es dóna nova redacció al penúltim paràgraf de l’apartat 4 de l’art. 53 
 Es dóna nova redacció als apartats 1, 2 i 4 de l’art. 56 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 57 
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 Título III. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos 
 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 82 
 Es dóna nova redacció als apartats 1 i 2 de l’art. 84 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 85 
 Es dóna nova redacció als apartats 1 i 3 de l’art. 86 

 
Capítulo II: Procedimiento  
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 89 

 
 Disposicions addicionals 
 

 S’inclou una Disposició Addicional vintena 
 S’introdueix una Disposició Addicional vint-i-unena, segons la qual allò previst a l’article 

47 de l’ET, que regula la suspensió del contracte o reducció de la jornada per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major, no 
seran d’aplicació a les Administracions públiques i a les entitats de dret públic 
vinculades o depenents d’una o vàries d’elles i d’altres organismes públics, a excepció  
de les que es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com contrapartida 
d’operacions realitzades en el mercat 

 
 

 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: 
 

 Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 de l’art. 203, en els quals es distingeix entre 
desocupació total i desocupació parcial del treballador en la seva activitat laboral. 

 
 Es dóna nova redacció als números 1a), 2) i 3) de l’apartat 1 de l’art. 208, referits als 

supòsits que donen lloc a la situació legal de desocupació. 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’art. 209, respecte al naixement del dret a les 
prestacions, en relació amb la decisió de l’empresari d’extingir la relació laboral en el 
supòsit d’acomiadament o extinció de la relació laboral. 

 
 Es dóna nova redacció a la lletra a) de l’apartat 5 de l’art. 209, sobre reconeixement de 

prestacions per desocupació en els casos que l’acomiadament sigui considerat improcedent 
i s’opti per la indemnització. 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 5 de l’art. 210, sobre la consumpció de prestacions 

generades en el cas de desocupació parcial. 
 

 S’afegeix una nova disposició addicional cinquanta-quatrena (curiosament, en el text fins 
ara vigent ja hi ha una Disposició addicional cinquanta-quatrena, dedicada als complements 
a mínims per pensions contributives), reguladora de l’acreditació de situacions legals de 
desocupació que provinguin d’acomiadament col·lectiu, o suspensió del contracte i reducció 
de jornada. 

 


