CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 89 (13.01.2022)

S’ha publicat les següents normes, que hem incorporat al Codi bàsic dintre de l’apartat “Personal
funcionari” i “Normativa d’actualització anual”, respectivament:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 312
29/12/2021

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público

BOE núm. 312
29/12/2021

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022 (selección)

Així mateix, s’han publicat les següents normes:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 233
29/09/2021

Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los
derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de
plataformas digitales

BOE núm. 304
21/12/2021

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso
mínimo vital

BOE núm. 305
22/12/2021

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la
movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías
renovables

BOE núm. 312
29/12/2021

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de
las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad
financiera y social del sistema público de pensiones

BOE núm. 313
30/12/2021

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo

DOGC núm. 8575
31/12/2021

Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic

les quals han suposat la modificació de nou de les normes contingudes en el Codi, que trobareu
agrupades en els següents 4 blocs:

PERSONAL
FUNCIONARI

PERSONAL LABORAL

SEGURETAT SOCIAL

1/8

PROCEDIMENT I
TRANSPARÈNCIA

PERSONAL FUNCIONARI

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
Respecte del Real Decreto-ley 14/2021:

Arts. 10, 11.3 i
DA 17a

- S’hi afegeix expressament com a principi el de publicitat en la selecció
de personal funcionari interí (art. 10, apartat 2).
- S’hi indica, respecte de la permanència del personal funcionari interí a
la seva plaça per més de tres anys, que la convocatòria que s’ha d’haver
modificacions
instrumentat s’ha de resoldre conforme als terminis de l’art. 70 EBEP
(art. 10, apartat 4, paràgraf 3r).
L’art. 11.3, sobre procediments de selecció de personal laboral, i la DA
17a, relativa a les mesures adreçades al control de la temporalitat,
conserven el mateix redactat.

Art. 49.e

modificació

El permís per fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu pot
durar fins que el fill o persona objecte d’acolliment permanent o guarda
amb finalitats d’adopció compleixi els 23 anys. Així mateix, quan la
persona malalta contragui matrimoni o constitueixi una parella de fet, el
dret a la prestació el tindrà qui sigui el seu cònjuge o parella de fet,
sempre que acrediti les condicions per ser-ne beneficiari.

2) Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

disposició

tipus

descripció

Art. 49.3

addició

S’afegeix l’apartat 3, disposant que la valoració de la fase de concurs
no pot significar més d'un quaranta per cent de la puntuació total del
conjunt del procés de selecció de concurs oposició.

Art. 86.2.c

modificació

S’assenyala, respecte de l’excedència per incompatibilitats, que el
nomenament com a personal interí o la contractació com a
personal laboral temporal no habilita per passar a aquesta
situació administrativa.

Art. 88.5

addició

S’hi indica expressament que el personal funcionari interí pot ésser
declarat en la situació de serveis especials.

Art. 122.b

modificació

S’elimina la referència a que el personal eventual i el personal interí no
poden obtenir llicències per estudis o per assumptes propis. En canvi,
s’hi indica que al personal funcionari interí li és aplicable el règim
general del personal funcionari de carrera quan sigui adequat a la
naturalesa de la seva condició temporal i al caràcter extraordinari i
urgent del seu nomenament, excepte els drets inherents a la condició
de personal funcionari de carrera.

DA 26a

modificació

S’afegeixen les universitats públiques com a ens que poden dur a terme
reassignacions funcionals d'empleats públics.

DT 14a

addició

S’estableix el règim transitori de la situació administrativa d’excedència
per incompatibilitats, en relació amb l’art. 86.2.c.
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3) 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).

DA 2a

addició

La Comunitat autònoma del País Basc amplia les seves competències en
l’àmbit del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional:
selecciona aquest personal, aprova l’oferta pública d’ocupació, assigna
el primer destí, ostenta les facultats relatives a les situacions
administratives i convoca els processos de provisió (no tan sols els
concursos).

4) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (selecció)

disposició

DT 4a

tipus

descripció

addició

S’introdueix aquesta disposició, sobre creació de la classe tècnica del
grup B, subescala Tècnica, Escala d'Administració Especial, fins que es
dicti la llei de l'ocupació pública en desenvolupament de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic.

5) Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya

disposició

tipus

descripció

Art. 26.2

modificació

S’elimina la referència a que el cap del cos de la policia local ha de
pertànyer, com a mínim, a l’escala executiva.

derogació

Se suprimeix l’apartat 2, segons el qual les corporacions locals
disposaven d’un termini de tres anys per complir el que establia l’art.
26.2 referent a l’obligatorietat que el cap del cos pertanyés, com a
mínim, a l’escala executiva.

DT 2a
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PERSONAL LABORAL
6) 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

modificació

Art. 12.3

derogació

Aquest apartat disposava que el contracte a temps parcial s’entenia
celebrat per temps indefinit quan es concertava per dur a terme treballs
fixos i periòdics dintre del volum normal d’activitat de l’empresa.

Art. 15

modificació

Es modifica el règim de durada dels contractes. Les modalitats passen a
ser contracte de treball indefinit i de durada determinada, en aquest
últim cas per circumstàncies de la producció o per substitució de
persona treballadora.

Art. 16

modificació

Nova regulació del contracte fix discontinu.

Art. 37.6

modificació

El permís per fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu pot
durar fins que el fill o persona objecte d’acolliment permanent o guarda
amb finalitats d’adopció compleixi els 23 anys. Així mateix, quan la
persona malalta contragui matrimoni o constitueixi una parella de fet, el
dret a la prestació el tindrà qui sigui el seu cònjuge o parella de fet,
sempre que acrediti les condicions per ser beneficiari. En cas de
separació o divorci el dret s’ha de reconèixer al progenitor, guardador o
acollidor amb qui convisqui la persona malalta.

Art. 42

modificació

Nova regulació de la subcontractació d’obres i serveis. Hi destaquen les
modificacions relatives al conveni col·lectiu d’aplicació per a aquests
casos.

Art. 47

modificació

Es modifica el règim de la reducció de jornada o suspensió del contracte
per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o
derivades de força major (tanmateix, cal tenir present la derogació de la
DA 16a).

Art. 47 bis

addició

Relatiu al “Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l’ Ocupació”.
Cal tenir en compte el que s’indica respecte de l’art. 47.

Art. 49.c

modificació

Es regula l’extinció del contracte de treball per expiració del temps
convingut d’acord amb les noves modalitats contractuals.

Art. 64.4.d

modificació

Precepte modificat anteriorment pel Real Decreto-ley 19/2021, el qual
no ha canviat el redactat en la tramitació mitjançant Llei (Ley 12/2021).

Art. 84.2

modificació

Respecte de la concurrència de convenis col·lectius, desapareix la
menció a la prioritat d’aplicació del conveni d’empresa pel que fa a la
quantia del salari base i dels complements salarials.

Art. 86

modificació

Es modifica el règim de vigència dels convenis col·lectius. Hi destaca el
manteniment de la vigència del conveni quan hagués transcorregut el
procés negociador i no s’hagués assolit un pacte, a diferència de
l’anterior regulació.

DA 10a

modificació

Relativa a les clàusules dels convenis col·lectius referides al compliment
de l’edat ordinària de jubilació.

DA 15a

derogació

Es deroguen els dos primers apartats d’aquesta disposició, relatius a la
durada del contracte per obra o servei determinats i a l’encadenament
de contractes a les administracions públiques.

Nova regulació del contracte formatiu.
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DA 16a

derogació

Sobre aplicació de l’acomiadament per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció en el sector públic.

DA 20a

modificació

Es modifica aquesta disposició, relativa als contractes formatius
celebrats amb treballadors amb discapacitat.

DA 21a

derogació

Referida a la substitució de treballadors excedents per cura de familiars.

DA 23a

modificació

Disposició modificada anteriorment pel Real Decreto-ley 19/2021, la
qual no ha canviat el redactat en la tramitació mitjançant Llei (Ley
12/2021).

DA 24a

addició

Nova disposició relativa al compromís de reducció de la taxa de
temporalitat.

DA 25a

addició

Nova disposició, sobre accions formatives en els expedients de regulació
temporal d’ocupació regulats als arts. 47 i 47 bis.

DA 26a

addició

Nova disposició, el contingut de la qual aborda l’accés a les dades dels
expedients de regulació temporal d’ocupació per part de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la
Inspecció de Treball i Seguretat Social.

DA 27a

addició

Nova disposició sobre règim jurídic aplicable en els casos de contractes i
subcontractes subscrites amb centres especials d’ocupació.

DT 9a

modificació

Relativa al règim transitori a aplicar respecte de la DA 10a.

*

Cal tenir present el règim previst a les disposicions transitòries 1a a 7a i disposició final
8a del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de
Trabajo

Accés a les disposicions transitòries 1a a 7a i disposició final 8a
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SEGURETAT SOCIAL

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. 20

modificació

Tracta de l’adquisició, manteniment, pèrdua i reintegrament de beneficis
en la cotització.

Art. 42.1.c

modificació

Precepte modificat anteriorment pel Real Decreto-ley 20/2020, el qual
no ha canviat el redactat en la tramitació mitjançant Llei (Ley 19/2021).

Art. 58

modificació

Referent la revalorització i garantia de manteniment del poder adquisitiu
de les pensions.

Art. 88

modificació

Sobre el Director
col·laboradores.

Art. 109

modificació

Precepte modificat anteriorment pel Real Decreto-ley 20/2020, el qual
no ha canviat el redactat en la tramitació mitjançant Llei (Ley 19/2021).

Art. 130

modificació

Precepte modificat anteriorment pel Real Decreto-ley 20/2020, el qual
canvia de manera mínima el redactat en la tramitació mitjançant Llei
(Ley 19/2021).

Art. 144.4

modificació

Relatiu a la durada de l’obligació de cotitzar. S’hi afegeix que les
empreses tenen dret a una reducció del 75 % de les quotes
empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la
situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin
complert l’edat de 62 anys.

Art. 151

modificació

Sobre la cotització addicional en contractes de durada determinada.

Art. 152

modificació

Es refereix a la cotització al règim general a partir de l’edat de jubilació.

Art. 153 bis

addició

Relatiu a la cotització en els supòsits de reducció de jornada o suspensió
de contracte.

Arts. 190 a 192 modificacions

gerent

i

resta

de

personal

de

les

mútues

Tracten de la situació protegida, beneficiaris i prestació econòmica per
cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
Sobre la jubilació anticipada per raó d’activitat.

Art. 206

modificació

Art. 206 bis

addició

Art. 207

modificació

Relatiu a la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador.

Art. 210

modificació

Tracta sobre la quantia de la pensió de jubilació contributiva.

Art. 211

derogació

Art. 214

modificació

Relatiu a la pensió de jubilació contributiva i l’envelliment actiu.

Art. 221

modificació

Referent a la pensió de viduïtat de parelles de fet.

Es refereix a la jubilació anticipada en cas de discapacitat.

Sobre factor de sostenibilitat de la pensió de jubilació contributiva.
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Art. 222

modificació

Sobre prestació temporal de viduïtat.

Art. 223

modificació

Relatiu a la compatibilitat i extinció de les prestacions de viduïtat.

Art. 267

modificació

Referent a la situació legal d’atur.

Art. 273

modificació

Sobre la cotització durant la situació legal d’atur.

Arts. 351.b i
352

modificacions

Preceptes modificats anteriorment pel Real Decreto-ley 20/2020, els
quals no ha canviat el redactat en la tramitació mitjançant Llei (Ley
19/2021).

DA 20a bis

addició

S’introdueix la regulació sobre coeficients reductors de l’edat de
jubilació dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra.

DA 20a ter

addició

S’introdueix la regulació sobre coeficients reductors de l’edat de
jubilació dels membres de la Policia Foral de Navarra.

DA 23a.2

modificació

Relativa a bonificacions de quotes de la Seguretat Social i d’aportacions
de recaptació conjunta en determinades relacions laborals de caràcter
especial i reduccions respecte de treballadors de determinats àmbits
geogràfics.

DA 32a

modificació

Sobre finançament de l’acció protectora de la Seguretat Social en
compliment del principi de separació de fonts consagrat en el Pacte de
Toledo.

DA 39a

addició

Relatiu al seguiment de la revalorització de les pensions i garantia de
manteniment de poder adquisitiu de les pensions.

DA 39a (2)

addició

Referent als beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als
expedients de regulació temporal d’ocupació i al Mecanisme RED.

DA 40a

addició

Sobre la pensió de viduïtat de parelles de fet en supòsits excepcionals.

DA 40a (2)

addició

Relativa a l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

DA 41a

addició

Sobre mesures de protecció social de les persones treballadores
afectades per l’aplicació del Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització
de l’ocupació.

DA 42a

addició

Tracta de les actuacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal i de la
Tresoreria General de la Seguretat Social per a la simplificació
d’actuacions administratives.

DA 43a

addició

Referent a la cotització a la Seguretat Social dels contractes formatius
en alternança.

DT 4a

modificació

Relativa a l’aplicació de legislacions anteriors per causar dret a pensió
de jubilació.

DT 11a

modificació

Tracta de l’aplicació de coeficients reductors de l’edat de jubilació.

DT 34a

addició

Sobre aplicació gradual de coeficients reductores de l’edat de jubilació
segons allò previst a l’art. 210.3 quan la pensió superi el límit establert
per a l’import de les pensions.
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PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I TRANSPARÈNCIA

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

disposició

tipus

descripció

Art. 50.2.e

modificació

Relatiu als tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els seus
efectes.

Art. 122.3

modificació

Sobre règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic financer i
patrimonial dels consorcis.

Arts. 128 i 129

modificació

Tracta de la definició i activitats pròpies, així com del règim d’adscripció
de les fundacions del sector públic estatal.

DA 4a

modificació

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

9) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern

disposició

tipus

descripció

Art. 9.1.n

addició

Pel que fa a la transparència en matèria d’organització institucional i
estructura administrativa, cal publicar les infraccions comeses i les
sancions aplicades als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i
al personal directiu del seu sector públic.

Art. 90 bis

addició

Es regula com ha de ser la publicitat de les infraccions i sancions
aplicades als alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat i al
personal directiu del seu sector públic.
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