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CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 9 (14.07.2006) 
 
 
 
 
1. Hem incorporat, a l’apartat de “personal funcionari” de la versió digital del Codi, 
una nova norma: 
 

• Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya 

 
2. L’aprovació de la “Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya”, d’una banda, i del “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras de 
construcción” ha significat modificacions en dues de les normes contingudes en el Codi, 
en la seva versió impresa: 
 

• Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública 

 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención 

 
Hem esperat fins ara per anunciar-vos la modificació i actualització d’aquesta darrera 
norma ja que la Disposició final tercera del Real Decreto 604/2006, publicat al BOE el 
passat 29 de maig, disposa que entrarà en vigor al mes de dita publicació, llevat del 
que preveu l’article 2 del Real Decreto 39/1997, que no entrarà en vigor fins a tres 
mesos de la mateixa. 

 
3. L’aprovació de la “Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya” ha comportat, també, la derogació d’una de les normes fins ara contingudes 
en el Codi en la seva versió digital: 

 
• Llei 6/2002, de 25 d’abril, de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida 
familiar del personal de les administracions públiques catalanes i de modificació dels 
articles 96 i 97 del Decret legislatiu 1/1997 

 


