CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 20 (19.01.2010)

1. L’aprovació de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (BOE núm. 308, de 23·12·2009), ha significat la modificació de
d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

Dita modificació es concreta en:
•

La introducció d’un nou apartat 5 a l’art. 5.

•

La introducció d’un nou apartat 2 bis a l’art. 16.

•

Una nova redacció de l’apartat 5 de l’art. 30, i la introducció d’un nou apartat 7.

•

Una nova redacció dels apartats 3 i 5 de l’art. 31 i la incorporació d’un nou apartat
6.

•

Una nova redacció de la lletra a) de l’apartat 1 de l’art. 39.

•

La introducció d’una nova Disposició Addicional 16.

2. L’aprovació d’aquesta llei ha comportat igualment la modificació d’una de les normes
contingudes en el Codi en la seva versió digital:
•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común

Les modificacions es concreten en:
•

La introducció d’un nou art. 39 bis, relatiu als principis que han de regir la
intervenció de les administracions públiques per al desenvolupament d’una
activitat.

•

Una nova redacció de l’art. 43, que reforça el caràcter positiu del silenci
administratiu: en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el
venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat resolució expressa
legitima a l’interessat o interessats per entendre-la estimada per silenci
administratiu, llevat dels supòsits que una norma amb rang de llei per raons
imperioses d’interès general o una norma de Dret comunitari disposin el contrari.

•

La introducció d’un nou art. 71 bis, relatiu a la declaració responsable i la
comunicació prèvia.
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Així mateix, aquesta Ley 30/1992 també ha estat modificada per la Ley 18/2009, de
23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE
núm. 283, de 24·11·2009), així com per la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
judicial (BOE núm. 266, de 03·11·2009).
Dites modificacions es concreten en:
•

La introducció d’un nou apartat 5 de l’art. 139 bis, a través del qual s’afegeix un
nou supòsit de responsabilitat dels poders públics, quan el Tribunal Constitucional
hagi declarat, a instància de part interessada, l’existència d’un funcionament
anormal en la tramitació dels recursos d’empara o de les qüestions
d’inconstitucionalitat.

•

La introducció d’una nova Disposició Addicional 8 bis, relativa als procediments
administratius en matèria de tràfic i seguretat vial.

3. El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley general de Seguridad Social, contingut en la versió digital del Codi,
ha estat modificat per les següents normes:
•

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas
desempleadas (BOE núm. 315, de 21·12·2009), que ha suposat la modificació de la
Disposició Addicional 31, la qual conté la regulació del conveni especial a subscriure
amb la Seguretat Social en determinats expedients de regulació de l’ocupació.

•

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010 (BOE núm. 309, de 24·11·2009), l’aprovació de la qual ha comportat:
•

Una nova redacció de l’art. 31, relatiu a les actes de liquidació.

•

La introducció d’un nou art. 66 bis, que fixa els criteris que han de regir en
matèria de subministrament d’informació a les entitats gestores de les prestacions
econòmiques de la Seguretat Social.

•

Una nova redacció de l’art. 73, relatiu als excedents de les Mútues d’accidents de
treball i malalties professionals.

•

Una nova redacció de la lletra a) de l’art. 128 corresponent a la incapacitat
temporal.

•

Una nova redacció de l’apartat 1 de l’art. 131 bis, que regula, també, la situació
d’incapacitat temporal.

•

Una nova redacció de l’art. 133 quáter, relatiu a la prestació econòmica per
maternitat.

•

Una nova redacció de l’art. 140, que conté la regulació de la base reguladora de
les pensions per incapacitat permanent derivada de contingències comunes.

•

La introducció d’un nou paràgraf a l’apartat 3 de l’art. 143, relatiu al procediment
de qualificació i revisió de les situacions d’incapacitat permanent.

•

La modificació del paràgraf primer de l’apartat 1 de l’art. 162, que conté la
regulació de la base reguladora de la pensió de jubilació.
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•

•

Una nova redacció de l’apartat 2 de l’art. 174, relatiu a la prestació temporal de
viduïtat.

•

Una nova redacció de l’apartat 3 de l’art. 179, sobre la compatibilitat i el límit de
la prestació per orfandat de les persones incapacitades per al treball.

•

La incorporació d’un nou art. 179 bis, que conté la base reguladora de les
prestacions derivades per contingències comunes.

•

La incorporació d’una nova Disposició Addicional 47, relativa als coeficients
reductors de l’edat de jubilació dels membres del Cos de la Ertzaintza.

•

La incorporació d’una nova Disposició Transitòria 18 relativa a la pensió de
viduïtat en els supòsits de separació judicial o divorci anteriors a l’1 de gener de
2008.

Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal
de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 273, de 12·11·2009), que ha
comportat la introducció d’una nova Disposició Addicional 46, per la qual es regula la
tramitació electrònica de procediments en matèria de protecció per desocupació.

4. Igualment trobareu actualitzat l’apartat “normativa d’actualització anual” de la
versió digital, on hem incorporat les següents normes, recentment aprovades:
•

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010 (selección).

•

Real Decreto 2030/2009, de 31 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2010.

•

Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en
los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2010 las cuantías de las
retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio.

•

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización
a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional,
contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2010 (selección).
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