
 1/2 

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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 85 (01.10.2020) 

S’han publicat les següents normes:

PUBLICACIÓ NORMA 
BOE núm. 259 
30/09/2020 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo 

BOE núm. 259 
30/09/2020 

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes 
en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de 
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

BOE núm. 253 
23/09/2020 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

BOE núm. 250 
19/09/2020 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y 
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia 

BOE núm. 194 
16/07/2020 

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por 
faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

BOE núm. 178 
27/06/2020

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de 
competitividad del sector industrial 

BOE núm. 154 
01/06/2020 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital 

Les quals han suposat la modificació de cinc 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. 47.bis addició 

S’afegeix aquest article relatiu al teletreball, aplicable tant al personal 
funcionari com al laboral. S’ha de dur a terme conforme a les normes 
que es dictin desenvolupant les previsions de l’EBEP, les quals han de ser 
objecte de negociació col·lectiva. Les administracions públiques que 
hagin d’adaptar la seva normativa de teletreball disposen d’un termini de 
sis mesos, segons la DF 2a del RD-ley 29/2020. 

2) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores

disposició tipus descripció 

Art. 8.2 modificació Es reordenen els supòsits en què és obligatòria la forma escrita dels 
contractes de treball. 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_5_2015_EBEP.pdf#page=29
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=12
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Art. 13 modificació 

El treball a distància de les persones treballadores passa a regular-se al 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, 
que no s’aplica al personal laboral de les administracions públiques 
conforme a la seva DA 2a.  

Art. 23.1.a modificació 
S’ha de donar preferència en l’accés al treball a distància a la persona 
treballadora que cursi amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol 
acadèmic o professional, en les condicions que s’hi especifiquen. 

Art. 37.8 modificació Les persones víctimes de violència de gènere o de terrorisme tenen dret 
al treball a distància, d’acord amb els requisits que s’hi esmenten.  

Art. 52.d derogació 

Es tramita com a llei (Ley 1/2020) la modificació ja introduïda pel Real 
Decreto-ley 4/2020, relativa a la derogació de la modalitat d’extinció del 
contracte de treball per causes objectives com a conseqüència de faltes 
d’assistència a la feina fins i tot justificades però intermitents. Us en 
vàrem informar a l’Actualització núm. 83 del Codi bàsic. 

 
 

3) 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. 42 modificació S’afegeix la prestació d’ingrés mínim vital dintre de l’acció protectora del 
sistema de Seguretat Social. 

Arts. 351, 352, 
354, 355, 357, 
358, 359 i 361  

modificacions Relatius a les prestacions familiars no contributives. 

 
 

4) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (selección) 

disposició tipus descripció 

DF 7a modificació 
Les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, registre 
electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general 
electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic, produiran efectes a 
partir del dia 2 d’abril de 2021. 

 
 

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

disposició tipus descripció 

Art. 96 modificació 
Se suspèn, per als exercicis 2020, 2021 i 2022, la causa de dissolució 
dels organismes públics estatals relativa a la situació de desequilibri 
financer durant dos exercicis pressupostaris consecutius. 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=19
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=26
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=38
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=60
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Act_83.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_8_2015_LGSS.pdf#page=34
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_8_2015_LGSS.pdf#page=165
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=75
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_40_2015.pdf#page=66



