
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 22 (28.05.2010) 
 
 
 
L’aprovació del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE núm. 126, de 
24·05·2010), ratificat pel Congrés dels Diputats el 27 de maig de 2010, ha significat la 
modificació d’una 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 
 
Dita modificació es concreta en una nova redacció de l’apartat 5 de la Disposició 
Addicional 2ª, relativa als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, en virtut de la 
qual es limita la possibilitat de nomenar funcionaris interins de l’art. 10.1 EBEP o 
nomenaments accidentals de funcionaris, per a cobrir els llocs de treball que tinguin 
assignades les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i 
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació, a les quals fa referència 
l’apartat 1.2 b) d’aquesta Disposició, llevat de casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables. 
 
 
2. L’aprovació d’aquesta Real Decreto-ley ha comportat igualment la modificació de dues 
normes contingudes en la versió digital del Codi: 
 
• 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 en: 
 

• La incorporació d’una nova Disposició Addicional, la 48, relativa a la prestació 
econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill produït en 2010, 
amb efectes de 25 de maig de 2010. 

 

• La derogació de la lletra d) de l’art. 181, amb efectes des d’1 de gener de 2011. 
 

• La derogació de l’apartat 1 de l’art. 182 bis, amb efectes d’1 de gener de 2011. 
 

• La derogació de la Subsecció IV de la Secció II del Capítol IX del Títol II, relativa a 
la prestació econòmica per naixement o adopció de fill, amb efectes d’1 de gener 
de 2011. 

 

• La derogació de l’apartat 4 de l’art. 189, amb efectes d’1 de gener de 2011. 
 

• La derogació de la Disposició Transitòria 4ª, que regulava l’aplicació gradual del 
període mínim de cotització per a l’accés a la pensió de jubilació. 

 

• La derogació de la Disposició Transitòria 17ª, que contenia les normes transitòries 
sobre jubilació parcial. 

 



 

 2

• Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2010  

 
Les modificacions es concreten en: 
 

• Un nou redactat dels apartats 2 i 5 de l’art. 22. 
 

• Una nova redacció dels arts. 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 i 33, integrats en el 
Capítol II del Títol III. 

 

• Un nou redactat de l’apartat 1 de l’art. 36. 
 

• Un nou redactat dels annexos X i XI, relatius a la paga extraordinària dels 
membres de la Carrera Judicial i de la Carrera Fiscal, i de la paga extraordinària 
dels membres dels Cossos de Secretaris Judicials i dels Cossos de funcionaris al 
servei de l’Administració de Justícia, respectivament. 

 

• La incorporació d’un nou annex, el X bis, relatiu a la paga extraordinària dels 
membres del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal. 

 
 
3. Hem incorporat a l’apartat “normativa d’actualització anual” de la versió digital del 
Codi, una nova norma (provisionalment en format BOE, fins que puguem tractar els 
annexos per tal d’incorporar-los al nostre) :  
 
• Resolución de 25 de mayo 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 con efectos de 1 de junio de 
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 

 
Aquesta Resolució substitueix, a partir de l’1 de juny de 2010, la Resolució de 4 de gener 
de 2010 (que des d’ara podeu consultar en l’històric d’aquest mateix apartat). 
 
 


