
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 34 (20.07.2012) 
 
 
 
L’aprovació del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE núm. 168, de 
14·07·2012), ha significat la modificació de quatre de les normes contingudes en el Codi (hi hem 
tingut en compte la correcció d’errades de dita norma, publicada al BOE núm. 172, de 
19.07.2012): 
 

 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público 
 
Les modificacions es concreten així: 
 

 S’afegeix un paràgraf segon a l’art. 32 (negociació col·lectiva, representació i participació 
del personal laboral) 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 48 (permisos dels funcionaris públics) 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 50 (vacances dels funcionaris públics) 

 
 Es deroga la lletra d) de l’apartat 1, el segon paràgraf de l’apartat 2 i l’apartat 4 de l’art. 67 

(jubilació) 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores  

 
Les modificacions es concreten així: 
 

 Es dóna nova redacció als apartats 1 i 2 i a la regla segona de l’apartat 3 de l’art. 33 (Fons 
de Garantia Salarial) 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 57 (reclamació a l’Estat de l’abonament dels 

salaris de tramitació en els acomiadaments improcedents) 
 

 Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas 

 
Les modificacions es concreten així: 
 

 Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’art. 7 (òrgans de representació) 
 

 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 així: 

 
 Título I. Normas generales del Sistema de la Seguridad Social 
 

Capítulo III: Afiliación, cotización y recaudación 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat 1.1 de l’art. 27 
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 Título II. Régimen general de la Seguridad Social 
 

Capítulo II: Inscripción de empresas y normas sobre afiliación, cotización y recaudación 
 

 Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 i s’afegeix un nou apartat 4 a l’art. 109 
 

 Titulo III. Protección por desempleo 
 

Capítulo II: Nivel contributivo 
 

 Es dóna nova redacció a la lletra b) de l’art. 207 
 Es dóna nova redacció als apartats 2 i 3 de l’art. 211 
 Es dóna nova redacció a la lletra a) de l’apartat 1 de l’art. 212 
 S’afegeix un nou apartat 3 i es renumera l’apartat 3 actual com apartat 4 de l’art. 212 
 Es deroga l’apartat 4 de l’art. 214 

 
Capítulo III: Nivel asistencial 

 
 Es deroga l’apartat 1.4 de l’art. 215, així com les restants disposicions de la LGSS que 

es refereixin al subsidi especial establert al dit apartat 
 Es dóna nova redacció al número 3 de l’apartat 1 i el número 2 de l’apartat 3 de l’art. 

215 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’art. 216 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 217 
 Es dóna nova redacció a l’art. 218 

 
Capítulo IV: Régimen de las prestaciones 

 
 Es dóna nova redacció a l’apartat 1 de l’art. 221 

 
Capítulo V: Régimen financiero y gestión de las prestaciones 

 
 Es dóna nova redacció a l’art. 229 

 
Capítulo VI: Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones 

 
 Es dóna nova redacció a les lletres b) i i) de l’apartat 1 i a l’apartat 2 de l’art. 231 

 
 
 


