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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 80 (14.01.2020) 

S’ha publicat la següent norma, que hem incorporat al Codi bàsic dintre de l’apartat “Normativa 
d’actualització anual”: 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 312 

28/12/2019 

Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad 
social (selección) 

La qual ha suposat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi: 

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.5 modificació 

La regulació de la pensió de jubilació anterior a la Ley 27/2011 es pot 
aplicar a aquelles pensions que es causin amb anterioritat a 1 de 
gener de 2021 (no de 2020, com estava previst fins ara). Es regulen 
els diferents casos i la possibilitat d’aplicar la legislació vigent en la 
data del fet causant de la pensió. 

Així mateix, només publicar-se vàrem incorporar la següent norma a l’apartat de “Normativa 
europea” del Codi: 

PUBLICACIÓ NORMA 

DOUE L305 
26/11/2019 

Directiva 2019/1937/UE del Parlamento Europeo y de Consejo de 23 
de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que 
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión 

D’altra banda, també vàrem incorporar en el seu moment les modificacions introduïdes en dues de 
les normes del Codi pel Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 
sector público y telecomunicaciones: 

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

disposició tipus descripció 

Art. 9.2 modificació 
Relatiu als sistemes d’identificació dels interessats en el procediment 
administratiu 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDLey18_2019.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_8_2015_LGSS.pdf#page=186
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Directiva_2019_1937.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=17
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Art. 10.2 modificació 
Referit als sistemes de signatura admesos per les administracions 
públiques 

DA 6a addició 
Tracta sobre els sistemes d’identificació i signatura dels arts. 9.2.c i 
10.2.c de la mateixa Ley 39/2015 

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

disposició tipus descripció 

Art. 46 bis addició 
Sobre ubicació dels sistemes d’informació i comunicacions per al 
registre de dades 

Art. 155 modificació Regula les transmissions de dades entre administracions públiques 

* Cal tenir present el règim transitori previst a la DT 1a i a la DT 2a del Real Decreto-ley 14/2019,
en relació amb les modificacions introduïdes a la Ley 39/2015 i a la Ley 40/2015

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=17
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_39_2015.pdf#page=72
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_40_2015.pdf#page=39
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_40_2015.pdf#page=88

