
CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

ACTUALITZACIÓ NÚM. 4 (20.06.2005) 

 

 

 

L’aprovació del Reial Decret 522/2005, de 13 de maig, pel qual es modifiquen els requisits per a la 

integració dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional pertanyents a la 

Subescala de Secretaria-Intervenció, i del Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el 

règim de funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 

Social com a servei de prevenció aliè, ha comportat modificacions en dues de les normes contingudes en 

el Codi, en la seva versió impresa. 

 

Normes de la versió impresa que han estat modificades: 

 

•Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional 

 

•Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció 

 

 

D’altra banda, la Llei 8/2005, de 6 de juny, per a comptabilitzar les pensions d’invalidesa en la seva 

modalitat no contributiva amb el treball remunerat; la Llei 9/2205, per a comptabilitzar les pensions del 

Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI) amb les pensions de viduïtat del sistema de la Seguretat 

Social; i l’Ordre/TAS/1562/2005, de 25 de maig, per la qual s’estableixen les normes per a l’aplicació i 

desenvolupament del Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 

1415/204, d’11 de juny, han significat la modificació de l’articulat d’algunes de les normes contingudes en 

el Codi, en la seva versió digital, i que trobareu ja, com les anteriors, actualitzades.  

 

Normes de la versió digital que han estat modificades : 

 

•Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la 

Seguretat social 

 

•Ordre/TAS/77/2005, de 18 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la 

Seguretat Social, atur, fons de garantia salarial i formació professional, contingudes en la Lei 2/2004, 

de 7 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2005 


