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CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 61 (05.11.2015) 
  

 
S’han publicat les següents tres normes, que trobareu incorporades al Codi: 

 
 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 261 
31/10/2015 

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 

 
Ha entrat en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE (amb les excepcions previstes en la 
seva disposició final única) i ha significat la derogació de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público.  
 

 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 261 
31/10/2015 

2) 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 

 
Entrarà en vigor el 2 de gener de 2016 (amb les excepcions previstes en la seva disposició final 
única) i significarà la derogació del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 
 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 260 
30/10/2015 

3) Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016 (selección) 

 
 

 
Totes elles han suposat la modificació de quatre de les normes contingudes en el Codi: 
 

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

disposició tipus  descripció 

Art. 104.bis.1.g) addició 
Amb efectes d’1 de gener de 2016 s’augmenta el límit màxim de llocs 
de treball de personal eventual en els supòsits que s’hi descriuen 

 
 

2) Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos 
públicos y sindicales (selección) 

disposició tipus  descripció 

Art. 2 derogació 
El contingut d’aquest precepte passa a regular-se en l’art. 264 del 
nou text refòs de la Llei General de la Seguretat Social 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_5_2015_EBEP.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_8_2015_LGSS.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_48_2015_PGE_2016.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_7_1985.pdf#page=22
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/L_37_2006_desempleo_cargos_publicos.pdf#page=5
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3) Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio 

disposició tipus  descripció 

Art. 26.3 suspensió Es manté la suspensió de l’eficàcia de l’art. 26.3 

 
 

4) Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas 

disposició tipus  descripció 

Art. 16.1 
canvi de 

referència 
Es manté la redacció donada per la Disposició final tercera de l’EBEP 
de 2007, si bé ara amb referència al Real Decreto Legislativo 5/2015 

 
 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RD_462_2002.pdf#page=17
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_53_1984.pdf#page=9

