CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 86 (15.01.2021)

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

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 341
31/12/2020

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021 (selección)

Així mateix, s’han publicat les següents normes:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 334
23/12/2020

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria

BOE núm. 341
31/12/2020

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

les quals han suposat la modificació de vuit 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. 48.a

modificació

S’afegeixen, en el permís per mort, accident o malaltia greu, els
supòsits d’hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització
que precisi repòs al domicili.

modificació

En relació amb el permís per lactància d’un fill menor de 12 mesos, es
determina que la lactància compactada només és possible quan finalitzi
el permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor
diferent a la mare. Ja no es fa esment a que hagi passat un “temps
equivalent” als esmentats permisos.

modificació

Pel que fa al permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció i
acolliment, s’estableix que per al seu gaudiment de manera
interrompuda es té en compte la data de resolució (no l’edat del fill),
per al còmput de 12 mesos que s’hi indica.

modificació

En el permís diferent de la mare biològica per adopció, guarda amb
finalitats d’adopció i acolliment es disposa, com en el cas anterior, que
per al seu gaudiment de manera interrompuda es té en compte la data
de resolució (no l’edat del fill), per al còmput de 12 mesos que s’hi
indica.

Art. 48.f

Art. 49.b

Art. 49.c
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Art. 50

addició

S’afegeix l’apartat 3, que disposa que les vacances no es poden
substituir per compensació econòmica; en cas de renúncia voluntària,
s’ha de garantir el seu gaudiment; i si la finalització de la relació de
serveis és aliena a la voluntat del funcionari, té dret a compensació (en
els casos de jubilació, IP o mort, compensació de fins un màxim de 18
mesos).

2) Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de Servicios previos en la
Administración Pública

disposició
Art. 2

tipus

descripció

addició

S’hi afegeix que els serveis previs en condició diferent a funcionari de
carrera s’han de valorar, a efectes retributius, en la mateixa quantia que
els del Cos, Escala, plantilla o plaça amb funcions anàlogues a les
prestades.

3) Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
(selección)

disposició

Art. 19

tipus

descripció

modificació

La taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’art.
19.U.6 passa del 90 % de determinades places al 100 % de totes les
ocupades de manera temporal i ininterrompuda com a mínim els 3 anys
anteriors a 31 de desembre de 2016. Cal tenir presents els canvis que
ja es van produir mitjançant el RD-ley 23/2020, dels quals us vam
donar compte al Butlletí núm. 155.

4) Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
(selección)

disposició

tipus

DA 29a, 30a i
31a

modificació

descripció
S’amplia fins el 31 de desembre de 2021 el termini per aprovar i
publicar els processos d’estabilització d’ocupació temporal en societats
mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis públics i
fundacions públiques. Cal tenir presents els canvis que ja es van produir
mitjançant el RD-ley 23/2020, dels quals us vam donar compte al Butlletí
núm. 155.

5) 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. 11.3

modificació

Es regula un nou contracte de formació dual universitària, que ha de ser
objecte de desenvolupament reglamentari.

Art. 33.2

modificació

S’amplia la protecció del FOGASA per als casos de mobilitat geogràfica i
de modificació substancial de condicions de treball.

6) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (selección)

disposició

tipus

descripció

Art. 75.bis

modificació

S’actualitza de nou la taula de les retribucions dels membres de les
corporacions locals (no es tracta pròpiament d’una modificació però
considerem d’interès recollir la dita actualització).
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7) 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. 58

modificació

Relatiu a la revalorització de pensions.

Art. 153

modificació

Relatiu a la cotització en els supòsits de compatibilitat de jubilació i
treball.

Art. 163

modificació

Relatiu a la incompatibilitat de pensions.

DA 23a

modificació

Relatiu a bonificacions de quotes per a determinades relacions laborals
especials.

DA 31a

addició

Nova disposició referent a la devolució de quotes en supòsits de variació
de dades d’empreses i treballadors.

DA 32a

addició

Nova disposició sobre finançament de l’acció protectora de la Seguretat
Social en compliment del principi de separació de fonts.

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

disposició

tipus

descripció

Art. 48.8 i 50.2

modificació

Relatius als requisits de validesa i eficàcia dels convenis i als tràmits per
a la seva subscripció i efectes.

Art. 84

modificació

Relatiu a la composició i classificació del sector públic institucional
estatal

Art. 86

modificació

Relatiu als mitjans propis i serveis tècnics.

Art. 87

modificació

Relatiu a les transformacions de les entitats integrants del sector públic
institucional estatal.

Art. 96

modificació

Relatiu a la dissolució d’organismes públics estatals.

Art. 103, 106 i
107

modificació

Arts. 108 bis a
108 sexies

Sobre la definició d’entitat pública empresarial estatal, el seu règim
jurídic de personal i contractació i el règim econòmic financer i
patrimonial.

addició

DA 4a

modificació

Relatiu a l’adaptació d’entitats i organismes públics existents a l’àmbit
estatal.

DA 7a

modificació

Relatiu al Registre Electrònic estatal d’Òrgans i Instruments de
Cooperació.

Nova secció relativa a les agències estatals.
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