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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 97 (19.10.2022) 

S’ha publicat la següent norma: 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 251 
19/10/2022 

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban 

medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía 

y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en 

aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como 

medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del 

sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 

eventuales afectadas por la sequía 

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

1) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(selección)

disposició tipus descripció 

Titol III modificació 

Malgrat no es tracta d’una modificació formal de l’articulat de la llei, 

altera substancialment el seu Títol III. L’art. 23 del Real Decreto-ley 
18/2022 disposa un increment addicional de l’1,5 % respecte de les 
retribucions vigents a 31/12/2021. Us en destaquem el següent: 

- L’increment ja previst del 2 %, més aquest d’addicional, no pot

superar un augment global del 3,5 % respecte de les retribucions
vigents a 31/12/2021.

- S’ha d’abonar en la nòmina del mes de novembre, però per a entitats
locals i comunitats autònomes el pagament s’ha de materialitzar abans

del 31/12/2022 i, en tot cas, amb anterioritat al 31/03/2023.

- Per a les entitats locals es regula la possibilitat d’articular suplements
de crèdit o crèdits extraordinaris. Excepcionalment, aquelles que no
disposin de prou recursos per complir l’art. 177.4 de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, per finançar les modificacions de crèdit
esmentades, poden formalitzar un préstec amb el Fondo de Financiación
a Entidades Locales.

Aquestes previsions tenen caràcter bàsic. 

2) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (selección)

disposició tipus descripció 

DA 8a addició 

Nova disposició, relativa a les resolucions de la Secretaria General 
d’Administració Digital del Ministeri d’Assumptes Econòmics i 
Transformació Digital que estableixin les condicions d’ús de sistemes 

d’identificació i/o signatura no criptogràfica. 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_22_2021_PGE_2022_1.pdf#page=4
https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/codi/field_codi_fitxers/Ley_39_2015_5.pdf#page=72

