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

 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 74 (12.12.2018) 

 

 
S’han publicat les següents normes: 

 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 294 
06/12/2018 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales 

BOE núm. 296 
08/12/2018 

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la 
industria y el comercio en España 

 

 
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. 14.j bis addició 

S’afegeix, dintre de l’article sobre drets individuals dels empleats 
públics, el dret a la intimitat i a la desconnexió digital, en els termes 

establerts a la legislació de protecció de dades i garantia de drets 

digitals  

 
 

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. 20 bis addició 

S’afegeix aquest article, relatiu als drets dels treballadors a la 
intimitat en relació amb l’entorn digital i a la desconnexió, en els 
termes establerts a la legislació de protecció de dades i garantia de 
drets digitals 

 
 

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

disposició tipus descripció 

Art. 28, apartats 
2 i 3 

modificació 

Es regula com a dret de les persones interessades no aportar 
documents que ja estiguin en poder de l’Administració (abans es 
tractava com a “no obligació”), d’acord amb les peculiaritats que s’hi 
especifiquen 

 
 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_5_2015_EBEP.pdf#page=14
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=24
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=28
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4) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno 

disposició tipus descripció 

Art. 6 bis addició 
S’afegeix l’obligació de publicar l’inventari d’activitats de tractament 
de dades, en aplicació de la Ley Orgánica 3/2018 

Art. 15.1 modificació 
S’adapten les remissions de l’article a la nova normativa de protecció 
de dades 

 
 
 

5) 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 

DT 4a.6 addició 

S’afegeix un nou apartat que disposa l’aplicació de la regulació sobre 
jubilació parcial vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Ley 
27/2011 per a treballadors que duguin a terme treballs amb esforç 
físic o alt grau d’atenció en les tasques que s’indiquen, en empreses 
qualificades de manufactureres, sempre que es compleixin tots els 
requisits assenyalats 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_19_2013_transparencia_es.pdf#page=11
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_19_2013_transparencia_es.pdf#page=15
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_8_2015_LGSS.pdf#page=184

