
           
                                                                   

                                                                           

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 48 (18.09.2014) 
  

 
S’ha publicat la següent norma: 

 
PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 226 
17/09/2014 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa 

 
 
La qual ha suposat la modificació de dues de les normes contingudes en el Codi: 
 

1) Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 

disposició tipus  descripció 

Art. 10.1.c) nova redacció 
Es modifica el règim dels funcionaris interins per a l’execució de 
programes, especificant-ne la durada màxima 

Art. 10.6 addició 

S’hi detalla el règim dels funcionaris interins, tant els de programa 
com els nomenats per acumulació de tasques. Podran prestar serveis 
en la unitat de nomenament o en d’altres on desenvolupin funcions 
anàlogues sempre que aquestes altres unitats participin del programa 
o es trobin afectades per l’acumulació de tasques 

Art. 48.k) nova redacció 
El personal funcionari disposarà de 5 dies a l’any de permís per 
assumptes particulars 

Art. 84.3 nova redacció 
Es regulen els efectes del cessament dels funcionaris en llocs 
obtinguts mitjançant lliure designació en els casos de mobilitat 
voluntària entre administracions públiques 

D.A. 12a addició 
Es permet al personal militar de carrera la prestació de serveis en 
l’Administració civil, amb les condicions que s’hi especifiquen 

 
 

2) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común 

disposició tipus  descripció 

Art. 59.5 nova redacció 

Es modifica (a partir d’1 de juny de 2015) el règim de notificacions en 
els casos de destinatari desconegut, quan s’ignori el lloc de la 
notificació, el mitjà a emprar o bé quan, intentada aquesta, no s’hagi 
pogut practicar. En tot cas, serà obligatòria la inserció d’un anunci al 
BOE, a banda d’altres opcions facultatives de notificació que s’hi 
indiquen 

D.A. 21a addició 
S’hi regula el procediment administratiu mitjançant el qual es donarà 
compliment a la nova redacció de l’art. 59.5 
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