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CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 56 (31.07.2015) 
 

 
S’han publicat les següents normes: 

 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 180 
29/07/2015 

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la 
Policía Nacional 

BOE núm. 180 
29/07/2015 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social 

BOE núm. 180 
29/07/2015 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia 

 
 
Les quals han suposat la modificació de cinc 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. 35.1 nova redacció 
Es regulen les meses de negociació de manera idèntica a com ja es va 
fer pel Real Decreto-ley 1/2015, però ara la modificació s’ha tramitat 
com a Llei (vegeu Actualització núm. 51) 

Art. 48.e) nova redacció 
Es concreten els permisos per exàmens prenatals i tècniques de 
preparació al part i també per realització de determinats tràmits 
previs a l’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció 

Art. 49.f) addició  
Es regula un nou permís per a les víctimes del terrorisme i els seus 
familiars directes 

Art. 79 nova redacció 
En els concursos de provisió de llocs de treball del personal funcionari 
de carrera es podrà establir una puntuació per aquells que tinguin la 
condició de víctima de terrorisme o amenaçat  

Art. 82.bis addició S’afegeix un nou supòsit de mobilitat: per raó de violència terrorista 

Art. 89.1.e) addició S’afegeix un nou tipus d’excedència: per raó de violència terrorista  

Art. 89.6 addició 
El període de gaudiment de l’excedència per raó de violència 
terrorista serà el mateix que s’atorga en els casos de violència de 
gènere i subsistirà mentre resulti necessària 

DA 13a nova redacció  

Es regulen les meses específiques en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat de manera idèntica a com ja es va fer pel Real 
Decreto-ley 1/2015, però ara la modificació s’ha tramitat com a Llei 
(vegeu Actualització núm. 51) 

 
 

2) 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 

disposició tipus  descripció 

Art. 37.3.f) nova redacció  
Es concreten els permisos per exàmens prenatals i tècniques de 
preparació al part i també per realització de determinats tràmits 
previs a l’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=24
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=33
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=37
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=48
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=50
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=55
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=56
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/EBEP.pdf#page=66
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Act_51.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Act_51.pdf
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Estatut_Treballadors.pdf#page=37
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3) 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 

disposició tipus  descripció 

Art. 179.ter addició 

S’hi regula l’impediment per causar dret a les prestacions per mort i 
supervivència, consistent en que no podrà adquirir la condició de 
beneficiari qui cometi un delicte dolós d’homicidi quan la víctima fos el 
subjecte causant de la prestació  

Art. 179. 
quàter addició 

S’hi regula la suspensió cautelar de l’abonament de les prestacions 
per mort i supervivència pels casos d’investigació dels fets als quals 
es refereix l’art. 179.ter 

Art. 179. 
quinquies addició 

Es preveu un increment de les pensions d’orfandat i en favor de 
familiars pels casos de l’art. 179.ter, en favor de fills o familiars del 
condemnat 

Art. 179. 
sexies addició 

Les pensions d’orfandat no seran abonables als qui hagin comès el 
delicte que s’esmenta en l’art. 179.ter quan els fills del condemnat 
siguin menors o persones amb la capacitat modificada judicialment 

DA 8a.1 nova redacció 
S’actualitzen les normes d’aplicació a tots els règims de la Seguretat 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Ley 36/2014, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015 (selección) 

disposició tipus  descripció 

DA 15a nova redacció  

Es redueixen de 3 a 2 els exercicis pressupostaris immediatament 
anteriors en què les societats mercantils públiques han de tenir 
beneficis per poder efectuar contractacions indefinides durant 2015, 
que augmenten del 50% al 90% de la taxa de reposició d’efectius i es 
podran realitzar exclusivament per consolidar ocupació temporal. Es 
tindran en compte els contractes ja subscrits durant l’exercici, a 
l’entrada en vigor d’aquesta nova redacció, pel còmput del 90% 

 
 

5) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (selección) 

disposició tipus  descripció 

DA 6a derogació  
Es deroga aquesta disposició, relativa a les incompatibilitats i segona 
activitat dels membres del Cos Nacional de Policia 

 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=119
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=120
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=120
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=121
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_1_1994_Text_Refos_Llei_SS.pdf#page=164
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Ley_36_2014_PGE_2015.pdf#page=50
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/LO_2_1986_Forces_Cossos_Seguretat.pdf#page=17

