
           
                                                      

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 14 (05.09.2007) 
 
1. L’aprovació de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (BOE núm. 128, de 29 de 
maig), ha significat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva 
versió impresa: 
 

•Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local (selección) 
 
Dita modificació es concreta en:  
 

• Una nova redacció de l’apartat 7 de l’article 75. 
• La introducció d’un nou apartat 8 en aquest mateix article. 
• La introducció d’una nova Disposició Addicional quinzena. 

 
2. L’aprovació de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la 
integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario 
de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos (BOE núm. 160, de 5 de juliol) ha 
comportat 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 Seguridad Social 

 
En concret s’ha derogat (sense perjudici del la seva vigència amb caràcter transitori fins 
el 31 de desembre de 2007) la Disposició Addicional trenta-sis. 
 
3. L’aprovació de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador 
autónomo (BOE núm. 166, de 17 de juliol) ha significat, igualment, la modificació d’una 
de les normes contingudes en el Codi en la seva versió digital (la mateixa anterior):  
 

•Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley general de Seguridad Social 

 
En concret, s’ha modificat l’apartat primer de la Disposició Addicional trenta-cinc. 
 
4. L’aprovació de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos (BOE núm. 150, de 23 de juny) ha comportat la 
modificació d’una de les normes contingudes en el Codi en la seva versió digital:  

 
•Ley 30/1992, de 26 noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento administrativo común 

 
En concret, s’han derogat: 
 

• L’apartat 9 de l’article 38 
• Els apartats 2, 3 i 4 de l’article 45 
• L’apartat 3 de l’article 59 
• La Disposició Addicional divuitena  
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5. L’aprovació de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de universidades (BOE núm. 89, de 13 d’abril) ha comportat 
la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi en la seva versió digital:  
 

•Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas 

 
En concret, s’ha previst una excepció a l’àmbit d’aplicació de les limitacions establertes 
als articles 12.1 b) i d). 
 
6. Finalment, l’aprovació del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo (BOE núm. 87, d’11 
d’abril) ha comportat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi en la 
seva versió digital:  
 

•Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del 
Estatuto de los trabajadores en materia de contratos formativos 

 
En concret, s’han derogat els articles 10 i 12. 
 

 


