
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 40 (10.01.2014) 
 
 
1. L’aprovació de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público (BOE núm. 305, de 21·12·2013), ha significat la modificació de 
dues de les normes contingudes en el Codi: 
 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público  
 
Es dóna nova redacció a la lletra k) de l’art. 48. El personal funcionari disposarà de 4 dies cada any 
de permís per assumptes particulars. 
 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (selección)  
 
Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 53. En els municipis de gran població es permet exercir 
les funcions d’ordenació, senyalització i direcció del tràfic en el casc urbà a personal funcionari de 
la pròpia corporació, sense que sigui necessària l’existència o creació d’un cos específic, com 
succeïa abans d’aquesta reforma. 
 
 
2. L’aprovació del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para 
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores (BOE 
núm. 305, de 21·12·2013), ha significat la modificació de dues de les normes contingudes en el 
Codi: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’art. 12 (contractes a temps parcial). 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 5 de l’art. 12 (hores complementàries). 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 14 (període de prova). 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 14 (interrupció del període de prova). 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 34 (règim de compensació d’hores en cas d’una 

distribució irregular de la jornada de treball). 
 

 Es dóna nova redacció a l’art. 37.5 (ampliació de la possibilitat de reducció de jornada per 
tenir cura d’un fill). 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 109 (cotització en el règim general, modificant-se els 

conceptes que computen a la base de cotització). 
 
 Es deroga l’apartat 3r de la Disposició addicional setena (cotització i protecció per atur dels 

treballadors a temps parcial). 
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3. L’aprovació de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE núm. 309, de 26·12·2013), ha significat la modificació de tres de 
les normes contingudes en el Codi: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores 
 
 Se suprimeix l’apartat 8 de l’art. 33 (obligacions del FOGASA). 
 
 Es posposa fins a 1 de gener de 2015 l’ampliació del permís per paternitat de l’art 48.bis 

ET, previst a la Ley 9/2009. 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 4 de l’art. 71 (competències del Ministeri d’Ocupació i 

Seguretat Social quant a la tutela i direcció sobre les Mútues). 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 77 (col·laboració obligatòria de les empreses 

amb la Seguretat Social). 
 

 Es dóna nova redacció a l’art. 131.bis (extinció del subsidi per IT). 
 

 S’introdueix un nou apartat 3 a l’art. 132 (suspensió cautelar de la prestació d’IT). 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 136 (incapacitat permanent). 
 
 S’actualitzen els límits d’ingressos de la prestació d’assignació econòmica per fill o menor 

acollit a càrrec de l’art. 182.1.c. 
 
 S’actualitzen les quanties de la prestació d’assignació econòmica per fill o menor acollit a 

càrrec de l’art. 182.bis. 
 

 Es manté la quantia a percebre per la prestació de l’art. 186 (naixement o adopció). 
 
 Es dóna nova redacció a la rúbrica de l’art. 222 i s’afegeix un nou apartat 4 (règim general 

de les prestacions). 
 
 S’ajorna un any l’aplicació de la Disposició addicional cinquanta-vuitena (protecció enfront 

contingències professionals). 
 

 S’afegeix la Disposició addicional seixanta-cinquena (pèrdua de la residència a efectes de 
prestacions de Seguretat Social). 

 
 S’afegeix la Disposició addicional seixanta-sisena (protecció per atur dels alliberats de 

presó). 
 

 Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 
 
Es deroga la Disposició addicional novena (jubilació voluntària en el règim de classes passives de 
l’Estat). 
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4. L’aprovació de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 
Social (BOE núm. 312, de 30·12·2013), ha significat la modificació d’una de les normes 
contingudes en el Codi: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 48 (índex de revalorització de pensions). 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 163 (pensions contributives per jubilació). 

 
 
5. L’aprovació de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30·12·2013), ha significat la modificació de tres 
de les normes contingudes en el Codi: 
 

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

 S’afegeix l’art. 32 bis (personal directiu de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars). 
 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 36 (competències de les Diputacions). 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 2 de l’art. 36 (concreció respecte de les competències de 

les Diputacions). 
 

 S’afegeix l’art. 75 bis (règim retributiu dels membres de les corporacions locals i del 
personal al servei de les entitats locals). 

 
 S’afegeix l’art. 75 ter (limitacions en el nombre de càrrecs públics de les entitats locals amb 

dedicació exclusiva). 
 

 Es dóna nova redacció a l’art. 85.2 (gestió de serveis públics locals). 
 

 Es dóna nova redacció a l’art. 92 (personal funcionari de l’Administració local). 
 

 S’afegeix l’art. 92 bis (personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional). 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 100.1 (selecció de personal funcionari local). 
 

 S’afegeix l’art. 103 bis (massa salarial del personal laboral del sector públic local). 
 

 S’afegeix l’art. 104 bis (personal eventual de les entitats locals). 
 

 Es ressitua la lletra m) de l’apartat 1 de l’art. 127 com a n), sense alterar-ne el contingut. 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 130 (nomenament de coordinadors generals i 
directors generals).  

 
 Es dóna nova redacció a la Disposició addicional dotzena (retribucions en els contractes 

mercantils i d’alta direcció del sector públic local i nombre màxim de membres dels òrgans 
de govern). 

 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
 
Es deroguen la Disposició addicional 2a i transitòria 7a (personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal). 
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 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 

 
S’afegeix una Disposició addicional vintena (règim jurídic dels consorcis). 
 
Respecte a aquesta mateixa Ley 30/1992, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 
10·12·2013), va modificar els seus arts. 35.h) i 37, sobre drets d’informació pública i accés a 
registres i arxius. En el moment de publicar-se ja vam procedir a actualitzar el contingut del text 
integrat en el Codi. 
 
 
6. Igualment, trobareu ja actualitzat l’apartat “normativa d’actualització anual” del Codi, on hem 
incorporat les següents normes, recentment aprovades:  
  

  Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
(selección) 

 

 Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2014 


