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Normativa Estatal
�Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.

�Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social.

�Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades
locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas.

� Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del
funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

� Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2015.

�Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30
de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General
de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.



Normativa de Catalunya

� DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

� Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

� RESOLUCIÓ EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de
20.000 habitants (2015-2017).



Resolución de 19 de febrero de 2015, de la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, por la que se desarrolla la información a
suministrar por las corporaciones locales relativa
al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda.



Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda.

Preàmbul:

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,
establece, en su artículo 79, la fórmula para el cálculo del esfuerzo fiscal de los municipios,
necesario para proceder a la liquidación definitiva de su participación en los tributos del
Estado correspondiente a 2015. Esta fórmula se desarrolla en términos análogos a los
ejercicios anteriores.

Asimismo, en virtud de la citada Ley, el 30 de junio de 2015 se considera fecha límite de
presentación de la información sobre esfuerzo fiscal ante las Delegaciones de
Economía y Hacienda.

Dicha presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.Dos de la Ley 36/2014, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, podrá realizarse en
papel o a través de su transmisión telemática con la firma electrónica del Interventor o, en
su caso, del titular del órgano de la Corporación local que tenga atribuida la función de
contabilidad. Para el caso de la transmisión telemática con firma electrónica esta Secretaría
General ha puesto a disposición de las Entidades locales una aplicación accesible desde la
Oficina Virtual de Entidades Locales del portal del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.



Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de carga financiera y otras medidas de orden
social.



Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Artículo 7. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015, se
modifica el apartado 3 del artículo 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo 9 esta Ley (entre
otras entidades y instituciones sin ánimo de lucro) estarán obligados a declarar la
totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del artículo 9 de esta Ley no
tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención.»

Això permetrà que les petites associacions (culturals, esportives, socials, …)
puguin quedar exemptes de l’IS si compleixen aquestes condicions.

Atenció als efectes de la no presentació de IS sobre la possibilitat de rebre
subvencions .



Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.

Artículo 11. Modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Uno. Se modifica el artículo 4, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Exenciones de la tasa.
1. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:
….

2. Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita,
acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) El Ministerio Fiscal.
d) La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los
organismos públicos dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.»

Aquesta exempció afecta a tots els ordres i instàncies.



Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de
febrero de 2015, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de las entidades
locales, y de las comunidades autónomas que se
acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas.



Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades
autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

La Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera … establece en su
artículo tercero que «el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento,
incluyendo comisiones y otros gastos, salvo las comisiones citadas en el apartado 3 de
este artículo, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo de la
operación, incrementado en el diferencial que corresponda según el tipo de
administración, definidos en el apartado siguiente. … aquellas entidades locales que
cuenten con herramientas de valoración propias o un asesoramiento externo
independiente, determinarán en el momento de la operación el coste de
financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el anexo 2 de esta
Resolución. El resto de entidades locales, para conocer el coste de financiación
del Estado a cada plazo, emplearán la tabla de tipos fijos o los diferenciales
máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente,
mediante Resolución, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Los
costes máximos publicados permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos
costes».
Conforme a dicha obligación de actualización mensual del coste de financiación
del Estado a cada plazo, se publica un nuevo anexo 1 que sustituirá al anexo 1
incluido en la Resolución de 5 de febrero de 2015.



Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2015.



RealRealRealReal DecretoDecretoDecretoDecreto 196196196196////2015201520152015,,,, dededede 22222222 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, porporporpor elelelel quequequeque sesesese apruebaapruebaapruebaaprueba lalalala ofertaofertaofertaoferta dededede empleoempleoempleoempleo públicopúblicopúblicopúblico

paraparaparapara elelelel añoañoañoaño 2015201520152015....

Disposición adicional única. Oferta de empleo de las Corporaciones 
Locales.

Las Corporaciones Locales que aprueben su oferta de empleo público deberán
remitir los acuerdos aprobatorios de la misma, a la Administración General del
Estado a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, respetando los criterios
señalados en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado seis del mismo.



RealRealRealReal DecretoDecretoDecretoDecreto 196196196196////2015201520152015,,,, dededede 22222222 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, porporporpor elelelel quequequeque sesesese apruebaapruebaapruebaaprueba lalalala ofertaofertaofertaoferta dededede empleoempleoempleoempleo públicopúblicopúblicopúblico

paraparaparapara elelelel añoañoañoaño 2015201520152015....



Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se
prevé una oferta de empleo público extraordinaria y
adicional para luchar contra el fraude en los servicios
públicos, para el impulso del funcionamiento de la
Administración de Justicia y en aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.



RealRealRealReal DecretoDecretoDecretoDecreto----leyleyleyley 3333////2015201520152015,,,, dededede 22222222 dededede marzo,marzo,marzo,marzo, porporporpor elelelel quequequeque sesesese prevéprevéprevéprevé unaunaunauna ofertaofertaofertaoferta dededede empleoempleoempleoempleo públicopúblicopúblicopúblico

extraordinariaextraordinariaextraordinariaextraordinaria yyyy adicionaladicionaladicionaladicional paraparaparapara lucharlucharlucharluchar contracontracontracontra elelelel fraudefraudefraudefraude enenenen loslosloslos serviciosserviciosserviciosservicios públicos,públicos,públicos,públicos, paraparaparapara elelelel

impulsoimpulsoimpulsoimpulso deldeldeldel funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento dededede lalalala AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración dededede JusticiaJusticiaJusticiaJusticia yyyy enenenen aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede laslaslaslas medidasmedidasmedidasmedidas

previstasprevistasprevistasprevistas enenenen lalalala LeyLeyLeyLey 27272727////2013201320132013,,,, dededede 27272727 dededede diciembre,diciembre,diciembre,diciembre, dededede racionalizaciónracionalizaciónracionalizaciónracionalización yyyy sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad dededede lalalala

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración LocalLocalLocalLocal

Artículo 1. Oferta complementaria en la Escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

En el año 2015 se autoriza, adicionalmente al número de plazas asignadas en la
distribución de la tasa de reposición prevista en el artículo 21 de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, la convocatoria de

hasta 200 plazas en la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación

de carácter nacional, con el fin de dar cumplimiento a las previsiones establecidas en la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.
En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se
especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo. 92 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.



Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría,
por la que se publica la Resolución de 30 de enero de
2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.



ResoluciónResoluciónResoluciónResolución dededede 16161616 dededede marzomarzomarzomarzo dededede 2015201520152015 ………… sobresobresobresobre instruccionesinstruccionesinstruccionesinstrucciones técnicastécnicastécnicastécnicas aaaa loslosloslos AyuntamientosAyuntamientosAyuntamientosAyuntamientos

sobresobresobresobre gestióngestióngestióngestión deldeldeldel padrónpadrónpadrónpadrón municipalmunicipalmunicipalmunicipal....

Preàmbul

… integra en una sola las tres Resoluciones anteriores que se derogan :

-Resolución de 1 abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del
Padrón municipal.

-Resolución de 4 de julio de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General
de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del
Padrón Municipal.

-Resolución de 28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la
caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente que no sean renovados cada dos años.

Por su especificidad se mantiene la Resolución de 25 de octubre de 2005 de la Presidenta del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de
cifras oficiales de población.

Por lo que se refiere a los diseños de registro de los ficheros de intercambio de información, publicados en el Anexo I
de la Resolución de 1 de abril de 1997, así como a la relación de las distintas incidencias devueltas por el INE en su
función de coordinación, su difusión y sus posibles actualizaciones, efectuadas siempre con el oportuno informe del
Consejo de Empadronamiento, se realizará a través del aplicativo de internet IDA-Padrón.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el
catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut
d'aquestes mesures.

Disposició derogatòria

Queden derogats el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i el Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per
presentar determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les
activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Preàmbul.
...

L’aplicació del Decret 82/2010, de 29 de juny, ha fet palesa la conveniència de revisar determinats aspectes relatius a les
activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i al procediment de tramitació dels plans d’autoprotecció.

La disposició addicional segona del Decret 82/2010 estableix que el catàleg ha de ser actualitzat, si s’escau, al cap
de quatre anys de l’entrada en vigor, sobre la base de l’experiència adquirida com a conseqüència de la seva
aplicació. En conseqüència, la nova regulació establerta dóna resposta a aquesta previsió establerta al Decret.

Quant al catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció, es redueixen de manera significativa les
activitats i centres afectats per tal d’adequar-lo a aquells en què sigui imprescindible la realització dels plans
d’autoprotecció, i es fixen una sèrie de criteris amb l’objectiu de crear un catàleg amb una estructura més senzilla,
amb una relació d’activitats i centres més acurada i precisa.

En aquest sentit, s’equiparen determinades activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya als mateixos
llindars que els fixats a la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que
poden donar origen a situacions d’emergència, aprovada pel Reial decret 393/2007, de 23 de març. Es simplifica el nombre
d’activitats afectades per la norma i s’elimina la distinció entre les activitats amb reglamentació específica o sense.

Així mateix, les activitats o centres que s’incloïen en el catàleg en funció de la seva ocupació de persones es fusionen en un
criteri més genèric i de referència, i quant a les activitats sanitàries, docents i residencials públiques, s’homogeneïtzen els
criteris d’ocupació.

Pel que fa al catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, s’estableix un catàleg de mínims
amb uns llindars més amplis per tal que siguin els mateixos municipis els que regulin d’una forma més concreta
les activitats i centres que siguin del seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Article 1. Objecte

D’acord amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, l’objecte d’aquest Decret és regular les actuacions destinades a
adoptar les mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials
necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència a les empreses i, en
general, les entitats i els organismes que poden resultar afectats de manera
especial per situacions de greu risc col·lectiu, intern o extern, de catàstrofe
o de calamitat pública, i també a les activitats, els centres i les instal·lacions
i les seves dependències, públics i privats, que poden generar aquestes
situacions.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Article 17. Funcions dels Ajuntaments:

a)Elaborar l’informe tècnic previ preceptiu per a l’homologació dels plans d’autoprotecció de les instal·lacions, centres,
establiments o dependències d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’epígraf B de l’annex I, així com formular
les al·legacions, si s’escau, a l’homologació dels plans d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil de Catalunya de les
instal·lacions, centres, establiments o dependències situats al seu municipi.

b)Exigir, sobre la base de l’informe esmentat a l’apartat a) d’aquest article, a les persones titulars de les activitats,
establiments o centres d’interès per a la protecció civil local les modificacions que siguin necessàries per garantir les
condicions mínimes d’autoprotecció.

c) Elaborar, dins l’àmbit de les seves competències, i en desenvolupament del que no preveu l’annex I B del present Decret,
les disposicions necessàries per, si s’escau, ampliar el catàleg d’activitats o centres obligats a elaborar plans d’autoprotecció
d’àmbit local a l’efecte d’incloure les activitats, instal·lacions o dependències que presentin un risc significatiu a criteri de
l’Administració municipal corresponent, amb l’informe motivat de l'òrgan municipal competent.

d) Executar un sistema de control i avaluació de la implantació i del compliment de les obligacions imposades en matèria
d’autoprotecció objecte d’aquest Decret que hagin estat homologats per la comissió de protecció civil local o organisme
competent.

e) Als efectes d’aquest Decret, exercir la potestat sancionadora.

f) Aportar a la direcció general competent en matèria de protecció civil, dintre del termini de tres mesos des de la seva
homologació, a l’efecte de la seva inscripció al registre electrònic de plans d’autoprotecció, respecte de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil local, les dades especificades a l’annex IV i les dades corresponents als plans d’autoprotecció
homologats per la comissió municipal de protecció civil o òrgan municipal competent.

g) Posar en coneixement de l’òrgan competent en matèria de protecció civil de la Generalitat els casos en què es detecti que
el personal tècnic acreditat elabora plans d’autoprotecció que no s’ajusten als requisits establerts en aquest Decret.

h) Les altres funcions que s’estableixin en aquest Decret.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Annex I Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil

B. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local.
Dins dels límits establerts en les determinacions de l’annex I.B, que tenen el caràcter de mínims, l’òrgan competent
municipal, d’ofici o a petició d’una persona interessada, en aplicació de les competències municipals en protecció civil
establertes per la legislació de règim local pot, mitjançant una ordenança, ampliar l’afectació dels centres i activitats que,
sense estar inclosos a l’epígraf B de l’annex I i que no siguin d'interès per a la protecció civil de Catalunya, presentin un
risc significatiu.

a) Activitats industrials i d'emmagatzematge:
Establiments no afectats per la ITC 10 del Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius
(modificada per l’Ordre PRE/252/2006), però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada, en una quantitat
equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10 o més, i no inclosos a l’apartat A.

b) Els aeròdroms públics i comercials.

c) Activitats sanitàries:
1. Establiments d’ús sanitari en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització o tractament intensiu o
quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a 200 llits en conjunt. Centres de diàlisi amb més de 30 places.
2. Qualsevol altre establiment d’ús sanitari amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 200 persones.

d) Activitats docents:
1. Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb
malalties mentals que disposin d’entre 100 i 200 places.
2. Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones, i les llars d’infants,
ludoteques i similars amb més de 100 alumnes.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

e) Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia
destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els
quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposin de 100
o més places en conjunt, no inclosos a l’apartat A.

f) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del catàleg (si l’activitat està especificada en un altre
epígraf de l’apartat B, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l’apartat A, es
classificarà per l’epígraf de l’apartat A corresponent) que compleixi els requisits següents:

1.En espais delimitats o recintes:

-Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.

-Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000
persones i inferior a 2.000 persones.

-Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o
superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.

2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a
10.000 persones i inferior a 20.000 persones. Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc es
regeixen pel primer punt del present apartat.

g) Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia,
d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria.



DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Article 22
Activitats i centres d'interès per a la protecció civil local.

Estableix el procediment administratiu a que s’han de subjectar els establiments, activitats, centres o
instal·lacions no temporals d'interès per a la protecció civil local a què fa referència l’epígraf B de
l’annex I.

Article 23
Activitats de caràcter temporal d'interès per a la protecció civil local.

Estableix el procediment de les activitats de caràcter temporal d'interès per a la protecció civil local a
què fa referència l’epígraf B de l’annex I.

Disposicions addicionals
Tercera . Aprovació de plans específics municipals per donar cobertura a diverses activitats 

En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats obligades a redactar
i aprovar un pla d’autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la funció d’integració,
coordinació i relació de les diferents figures d’autoprotecció.



Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives
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Article 62. Modificació del text únic en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1997, del 31 d’octubre:

S’afegeix un article, el 104 bis, amb el text següent:

Article 104 bis. Retribucions dels funcionaris en pràctiques

1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques perquè estan fent períodes de pràctiques o
segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues
extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.

En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les
retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.

2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a
funcionari de carrera o personal laboral fix amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala
a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en
pràctiques o bé per continuar percebent les que té com a funcionari de carrera o personal laboral fix.

3. En el cas de superar les pràctiques o el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en
pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis prestats.»
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Article 65. Modificació de la Llei 16/1991 (Policies locals)

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, amb el text
següent:

Setena.

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de
funció pública.

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup
C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta
disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van
ésser perfets.

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l' Institut de Seguretat
pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit
acadèmic, docent o educatiu.

6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de classificació professional:
»– A l’escala superior, el grup A1.
»– A l’escala executiva, el grup A2.
»– A l’escala intermèdia, el grup C1.
»– A l’escala bàsica, el grup C2.»
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Article 98. Modificació de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya.

S’afegeix un article, el 25 bis, amb el text següent:
«Article 25 bis. Registre de les policies locals de Catalunya.

1. Es crea el Registre de les policies locals de Catalunya com instrument adscrit al departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública per al compliment de les responsabilitats de coordinació de les policies
locals i per a l’expedició del document d’acreditació professional.
2. L’àmbit d’aquest registre comprèn tots els membres dels cossos de policia local, qualsevol que sigui llur vinculació, i
també els vigilants municipals.
3. En el Registre de policies locals de Catalunya s’hi ha d’anotar les dades personals i professionals que es determinin
reglamentàriament sempre que siguin pertinents i adequades per a l’exercici de les competències de coordinació i
ordenació de les policies locals establertes per la normativa vigent i d’acord amb la legislació de protecció de dades de
caràcter personal.
»La informació del registre ha d’ésser accessible als ajuntaments que ho requereixin per a l’exercici de llurs competències.
4. Els ajuntaments han de tenir actualitzades les dades de llur personal que constin al Registre.»

S’afegeix un article, el 25 ter, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
«Article 25 ter. Document d’acreditació professional
»Tots els membres dels cossos de policies locals han de portar un document d’acreditació professional. Les
característiques, els elements i el contingut del document d’acreditació els ha de determinar per reglament el
departament competent en matèria de seguretat pública i ha d’ésser expedit per l’òrgan o l’autoritat municipal
corresponent. En aquest document hi ha de figurar, com a mínim, el municipi de pertinença, la identificació de la
categoria professional i el número de registre individual. S’ha de garantir, en qualsevol cas, la visibilitat de la
identificació.»
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Article 75. Modificació de la Llei 18/2007 (Dret a l’habitatge)

Es modifica la disposició final de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició final

»Aquesta llei entra en vigor al cap de tres mesos d’haver estat publicada en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’obligació de lliurar el certificat 
d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges, d’acord amb el 
que estableixen l’article 65.1.e i l’article 65.2, no és exigible fins l’1 de gener de 
2016.»
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Article 76. Modificació del text  refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost.

1.S’afegeix una lletra, la g, a l’apartat 6 de l’article 47,amb el text següent:

«g) Les construccions destinades a l’ampliació dels usos hotelers autoritzats en les construccions a què
fan referència les lletres a i b de l’apartat 3, que exigeixen la tramitació prèvia d’un pla especial
urbanístic.»

2. S’afegeix un apartat, el 8 bis, a l’article 47, amb el text següent:

«8 bis. L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat.»

3. S’afegeix un paràgraf a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 120, amb el text següent:

«També són imputables els costos de redacció de les modificacions puntuals del planejament general i
dels planejaments de desenvolupament, promogudes per l’Administració, que comportin un augment del
sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat o transformació dels usos establerts
anteriorment. En els sectors d’interès supramunicipal són imputables els costos de redacció dels plans
directors urbanístics i les corresponents adaptacions dels planejaments generals dels municipis afectats
per les determinacions del pla director, i també els dels possibles plans especials urbanístics, tant

autònoms com de desenvolupament que siguin necessaris per al seu desenvolupament.»
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Article 76. Modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 122, que resta redactat de la manera següent:

«3. En el sistema d’actuació per reparcel·lació, l’administració actuant o l’entitat urbanística
col·laboradora que estigui definitivament constituïda poden:
»a) Exigir a les persones propietàries afectades pagaments a la bestreta de les quotes que els
pertoquin de les despeses d’urbanització. En el cas d’actuació per reparcel·lació en supòsits de
compensació, cal que la entitat urbanística col·laboradora estigui definitivament constituïda.
»b) Ajornar o fraccionar, a sol·licitud de la persona propietària afectada, els pagaments exigits en
concepte de despeses d’urbanització, en les condicions i els terminis i amb les garanties que consideri
exigibles. En cap cas no es poden aplicar tipus d’interès als pagaments ajornats o fraccionats superiors
al tipus d’interès legal del diner vigent en cada exercici de l’ajornament.»

5. Es modifica l’apartat 5 de l’article 122, que resta redactat de la manera següent:

«5. En el sistema d’actuació per reparcel·lació, si les persones propietàries afectades incompleixen
l’obligació de pagar les despeses d’urbanització corresponents, incloses les de conservació de les obres
d’urbanització que escaiguin, l’administració urbanística competent pot ordenar l’execució forçosa de
les obligacions incomplertes per mitjà del constrenyiment sobre el patrimoni de les persones
deutores.»
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Article 77. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, que resta redactada de la manera següent:

«Disposició final tercera. Suspensió d’eficàcia temporal de l’article 114.

»El còmput dels terminis per a advertir l’administració competent, per a
presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat
d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just, establerts per l’article
114.1 i 2 del text refós de la Llei d’urbanisme, resta suspès fins al 31 de
desembre de 2015.»

Disposició derogatòria
Es deroguen els preceptes següents:
…
d) L’article 181.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, del 18 de juliol. 
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Article 80. Modificació de la Llei 20/2009 (Prevenció i control ambiental 
de les activitats).

Entre d’altres mesures és modifica els annexes de classificació de les activitats
subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Se suprimeixen dels annexes de la Llei 20/2009, els establiments hotelers, les
cases de colònies, granges escola, aules natura, albergs de joventut, instal·lacions
de radiocomunicació, campaments juvenils, centres docents, establiments
comercials, turisme rural i apartaments turístics.

Aquestes activitats s’han traslladat a la intervenció administrativa d’activitats
innòcues.
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Disposició addicionals:

Segona. Comunicació de dades al Registre públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya.

1. Les entitats de l’Administració local i els ens, organismes o entitats del seu sector públic han de
comunicar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, perquè hi siguin inscrites,
les dades bàsiques dels contractes que adjudiquin i que estiguin subjectes a la legislació de contractes
del sector públic, i també, si escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de
preus, l’import final i l’extinció.
2. La comunicació de dades a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer en els termes i les condicions que
estableix la normativa del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
3. S’ha d’adaptar el sistema de comunicació de dades relatives als contractes de qualsevol tipus fets
per l’Administració d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Tercera. Modificació i resolució de contractes públics.

1. Als efectes del que estableix la legislació de contractes del sector públic, les modificacions de
contractes administratius que es facin durant l’exercici pressupostari del 2015 derivades de l’aplicació
de les mesures d’estabilitat pressupostària han d’estar motivades per raons d’interès públic.
2. Els plecs de clàusules administratives de les noves contractacions han d’incorporar els
requeriments de la legislació de contractes del sector públic respecte a l’eventual modificació o
resolució contractual amb motiu de l’aplicació de les mesures d’estabilitat pressupostària que
corresponguin.



RESOLUCIÓ EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord comú de condicions per als empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de
20.000 habitants (2015-2017).



RESOLUCIÓ EMO/393/2015. Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals el 80% tenen una població inferior als 5.000 habitants, i
d’aquests entre un 60 i un 70% no disposen d’instruments de regulació de les condicions de treball dels
seus empleats públics

Opcions actuals dels ajuntaments :

- Aplicar directament la regulació de les condicions de treball que deriva de la normativa estatutària
(funcionaris) o regulació laboral ( ET i convenis sectorials pactats pel sector privat: oficines i despatxos,
construcció, empreses de distribució d’aigua, ...)

-Negociar i aprovar instruments de regulació propis. (stricto sensu o adoptant com a model un altre
instrument o parts de diversos)

Possibles opcions a partir d’ara:

-Continuar sense instruments propis de regulació aplicant directament la normativa estatutària i
laboral.

-Adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de
menys de 20.000 habitants pactat entre ACM, FMC, CCOO i UGT.

-Negociar i aprovar instruments de regulació propis. (stricto sensu o adoptant com a model un altre
instrument o parts de diversos). Ara també aquest Acord comú per ens locals de menys de 20.000
habitants .
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ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

Artículo 34. Mesas de Negociación.
…

2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así
como la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los
municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la
negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.

Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los
Acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada Comunidad Autónoma, o a
los Acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal.
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ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

Que s’ha fet ?

- La FMPC, l’ACM i els sindicats CCOO i UGT han negociat i subscrit el 16 de
desembre de 2014 un “Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”.

-Volen que sigui una eina útil que garanteixi un marc estable de drets i deures
dels empleats públics.

-Té una vigència de 3 anys (1/1/2015 a 31/12/2017).

-Aplicable íntegrament a funcionaris de carrera i personal laboral i, en tot allò
que sigui compatible amb la seva relació, també a funcionaris interins i
funcionaris en pràctiques.



RESOLUCIÓ EMO/393/2015. Acord comú de condicions per als empleats públics dels 
ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017).

Que cal fer perquè sigui aplicable a una determinada entitat local?

a. Caldrà la seva negociació en el marc dels òrgans col·lectius legalment
establerts de cada ens. En aquesta negociació solament es podran introduir:

- Les modificacions imprescindibles per adaptar les clàusules de l’Acord a les
situacions i circumstàncies específiques de cada ens.

- El reconeixement, de condicions més beneficioses preexistents a l’entrada en
vigor de l’Acord comú.

b. La posterior aprovació de l’adhesió pel Ple de la corporació.

c. Remetre l’acord a la Delegació territorial del Departament d’Empresa i
Ocupació per a la seva inscripció al registre i publicació al DOGC.
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Índex de l’Acord comú:

Títol I. Disposicions Generals.

Títol II. Condicions de treball.
Capítol I. La jornada de treball 
Capítol II. Els descansos i les festes
Capítol III. Els permisos i les llicències
Capítol IV. Les reduccions de jornada
Capítol V. Les excedències

Títol III. El règim retributiu.

Títol IV. Dels instruments d’ordenació dels recursos humans, la selecció, la formació, la carrera professional i la provisió de 
llocs de treball .
Capítol I. L’ordenació dels recursos humans 
Capítol II. La selecció del personal
Capítol III. La formació
Capítol IV. La carrera professional i la promoció professional

Títol V. El règim disciplinari i l’extinció de la prestació pública de serveis.
Capítol I. El règim disciplinari 
Capítol II. L’extinció de la prestació pública de serveis.

Títol VI. La igualtat de tracte dels empleats públics locals.

Títol VII. Els drets col·lectius dels empleats públics locals.
Capítol I. El dret de llibertat sindical 
Capítol II. El dret de reunió dels empleats públics locals
Capítol III. El dret de negociació col·lectiva dels empleats públics locals

Títol VIII. Seguretat, salut i prevenció de riscos laborals.


