
           
                        

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 11 (30.03.2007) 
 
 
1. L’aprovació de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de març), ha significat la 
modificació de tres de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa: 
 

• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública 
 
• 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 

 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 

 
Respecte de cadascuna d’aquestes normes, en concret ha comportat: 
 
a) Ley 30/1984:  
 

• La modificació dels articles: 29.4; 29.8; 30.1 a); 30.1 f); 30.1 f bis); 30.1 g); 
30.2 i 30.3. 

 
• La incorporació dels articles 30.1 a bis) i 30.1 g bis). 

 
b) Estatut dels treballadors:  
 

• La modificació dels articles: 4.2 e); 17.1; 17.4; 17.5; 34.8; 37.3 b); 37.4; 37.5; 
38.3; 45.1 d); 46.2; 46.3; 48.4; 48.5; 53.4; 54.2 g); 55.5; 64.1.1; 13.1.9 c); 
85.1; 85.2; 90.6.  

 
• La incorporació de l’article 48 bis, i de les disposicions addicionals dissetena i 

divuitena. 
 
c) Ley 31/1995:  
 

• La modificació dels articles 5.4; 26.2 i 26.4. 
 
 
2. L’aprovació d’aquesta mateixa llei ha comportat igualment la modificació d’una de les 
normes contingudes en el Codi en la seva versió digital:  

 
• 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 

 
En concret: 
 

• S’han modificat els articles 38.1 c); 106.4; 124.3; 124.6; 125.1; 172.1 b); 180; 
211.5; 217.1; 222.2; 222.3; els Capítols del Títol II IV bis “Maternitat” i IV 
quinquies “Risc durant l’embaràs”; les disposicions addicionals sisena; setena; 
vuitena; onzena bis i onzena ter. 

 
• S’ha afegit el Capítol IV ter “Paternitat” i la disposició addicional quaranta- 

quatrena.  


