CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 26 (31.01.2011)

1. L’aprovació de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2011 (BOE núm. 311, de 23122010), ha significat la
modificació de dues de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:

∼ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
La modificació es concreta en la introducció d’una nova lletra e) en l’art. 49, relativa al
permís per tenir cura d’un menor afectat de càncer o qualsevol altra malaltia greu. El
permís es configura com una reducció de, com a mínim, la meitat de la jornada, amb
dret a percebre les retribucions íntegres.

∼ Real

Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del
Estatuto de los trabajadores

S’ha modificat l’art. 37.5, afegint-ne un nou paràgraf tercer i renumerant l’anterior
paràgraf tercer, que ara passa a ser el quart. D’acord amb el nou redactat, s’incorpora el
permís per tenir cura d’un menor afectat de càncer o qualsevol altra malaltia greu.
També, en aquest cas, el permís es configura com una reducció de jornada, però en
aquest cas amb la reducció proporcional del salari.

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:

∼ Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley general de Seguridad Social

Les modificacions es concreten així:
•

Pel que fa a la nova prestació econòmica per tenir cura d’un menor afectat per
càncer o altra malaltia greu, la modificació de l’art. 38, la introducció d’un nou
Capítol IV sexies i de l’art. 135 quáter, així com la introducció d’un nou paràgraf a
l’apartat tercer de l’art. 180.

•

Una nova redacció de l’apartat tercer de l’art. 23, relatiu als ingressos indeguts i
el pagament de quantitats declarades per sentència.

•

Una nova redacció de l’art. 37, relatiu a l’alçament de béns embargables.

•

Pel que fa al règim de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals:


Una nova redacció de l’apartat tercer de l’art. 71



Una nova redacció de l’apartat tercer de l’art. 72



Una nova redacció de l’art. 73



Una nova redacció de l’apartat primer de l’art. 74



Una nova redacció de l’apartat tercer de l’art. 76

•

Quant a la regulació dels beneficiaris del subsidi d’atur del nivell assistencial, una
nova redacció de l’apartat 3.2 de l’art. 215.

•

La introducció d’una nova DA 53, relativa a l’extensió de l’acció protectora per
contingències professionals als treballadors inclosos en el Règim Especial de la
Seguretat Social dels Treballadors de la Llar.

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

∼ Ley

39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011 (selección).

∼ Real

Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2011.

∼ Orden TIN/41/2011, de 18 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 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (selección).

∼ Pel que fa a la Resolució de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, per la
qual es dicten anualment les instruccions en relació amb les nòmines del personal
funcionari, ens hem assabentat a través del Gabinete del Secretario de Estado de
Hacienda y Presupuestos, que la corresponent a l’exercici 2011 no serà aprovada. En el
seu lloc, la Secretaría General de Presupuestos y Gastos ha elaborat un document que
porta per títol “Retribuciones del sector público estatal 2011”, de gener de 2011 (accés
al text), que conté les taules amb les quanties mensuals que, en termes anuals, figuren
al Títol III de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.
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