CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 15 (13.12.2007)

1. L’aprovació de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social (BOE núm. 291, de 5 de desembre), ha significat la modificació de
dues de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:
•Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público

Dita modificació es concreta en:
•

Una nova redacció de la lletra e) de l’art. 87.1. Aquesta lletra conté una de les
causes que dóna lloc al passi a la situació administrativa de serveis especials:
l’accés a la condició de Diputat o Senador de les Corts Generals o membre de les
Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes. Doncs bé, el que ha fet la
modificació és fixar que aquells que perdin l’esmentada condició per dissolució de
les cambres o per finalització del mandat, podran romandre en l’esmentada
situació fins la nova constitució.

•

Hem incorporat en el text dos mandats que la llei imposa al Govern:
- El primer d’ells concreta el que preveu la DA 6ª EBEP i fixa que el Govern, en el
termini d’un any, presentarà un estudi sobre la normativa reguladora de la
jubilació anticipada i parcial dels empleats públics.
- El segon es refereix a la prolongació de la vida activa i, en aquest sentit, concreta
el que disposa l’art. 67.3 EBEP, establint que el Govern remetrà a les Corts
Generals un projecte de llei desenvolupant els termes de la prolongació de la
permanència en el servei actiu.

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

Estatuto de los trabajadores

Aquesta modificació es concreta en:
•

Una nova redacció de l’apartat 6 de l’art. 12. Aquest fixa els criteris generals
sobre la reducció de jornada i de salari en els supòsits de jubilació parcial, així
com un supòsit especial de jubilació parcial.

•

La incorporació d’un nou apartat 7 a l’art. 12, on es delimiten les regles a les
quals s’ajustaran els contractes de relleu.

•

La incorporació d’una nova DT, la 12ª, que preveu que la nova regulació del
contracte a temps parcial per jubilació parcial i del contracte de relleu, s’aplicaran
d’acord amb allò previst a la DT 17ª LGSS.

2. L’aprovació d’aquesta mateixa llei ha comportat la modificació de dues 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
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Dita modificació es concreta en:
•

Pel que fa a la prestació d’IT:
- La modificació de l’apartat 1 de l’art. 128 LGSS, preveient nous mecanismes per
reclamar contra la resolució de recaiguda davant la inspecció mèdica del servei
públic de salut.
- La modificació de l’apartat 2 de l’art. 131 bis LGSS, relatiu a l’extinció del subsidi
per IT pel transcurs del termini de 18 mesos. En els casos que existeixi una
expectativa de recuperació, la qualificació de l’IP podrà demorar-se pel període
necessari, que en cap cas depassarà els 24 mesos següents a la data que va
iniciar-se l’IT.

•

Pel que fa a la prestació d’IP:
- La modificació de l’apartat 2 de l’art. 138 LGSS, referit als beneficiaris de les
prestacions d’IP.
- La modificació dels apartats 2, 4 i 5 de l’art. 139 LGSS, relatius a la prestació per
IP. En aquest article hem introduït, a més, el que preveu la DA 1ª de la Ley
40/2007: les corresponents LLPGE fixaran imports mínims per a les pensions per
IP total per a beneficiaris d’una edat inferior a 60 anys.
- La modificació dels apartats 1 i 3 de l’art. 140 LGSS, que estableixen la base
reguladora per a les pensions d’IP derivada de contingències comunes.

•

Pel que fa a la pensió de jubilació:
- La modificació de la lletra b) de l’apartat 1 de l’art. 161 LGSS, que fixa els
beneficiaris de la pensió contributiva per jubilació. La modificació més important
comporta que, a partir d’ara, per al còmput dels anys cotitzats no es tindrà en
compte la part proporcional corresponent per pagues extres.
- Els apartats 2, 3 i 4 d’aquest art. 161 LGSS han estat renumerats, donat que els
anteriors apartats 2 i 3 han estat suprimits.
- La introducció del nou art. 161 bis LGSS, sobre jubilació anticipada.
- La modificació de l’apartat 2 de l’art. 163 LGSS, sobre quantia de la pensió de
jubilació en la modalitat contributiva. En concret es fixen els percentatges
addicionals quan la persona accedeixi a la pensió de jubilació passats els 65 anys
o quan el beneficiari a l’edat de 65 anys n’acrediti 45 de cotitzats.
- La modificació de l’apartat 1 de l’art. 166 LGSS, que regula la jubilació parcial.
Fixa els requisits per tal de poder accedir a aquesta sense necessitat de celebrar
simultàniament un contracte de relleu: tenir 65 anys; reunir els requisits per
causar dret a la pensió de jubilació; que es produeixi una reducció de la jornada
entre un mínim d’un 25% i un màxim d’un 75.
- La modificació de l’apartat 2 del mateix art. 166 LGSS, que fixa les regles per tal
de procedir a la jubilació parcial i la celebració simultània d’un contracte de relleu.

•

Pel que fa a les prestacions per mort i supervivència:
- La modificació de l’apartat 1 de l’art. 171 LGSS, en virtut del qual s’ha fixat un
nou tipus de prestació: la prestació temporal de viduïtat.
- S’ha donat nou redactat als arts. 173, 174, 175, 177 i 179 LGSS, referits
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respectivament, a l’auxili per defunció; a la pensió de viduïtat; a la pensió
d’orfandat; a la indemnització especial a preu fet; i a la compatibilitat i límit de les
prestacions.
- Hem introduït com a nota de l’art. 174 LGSS, allò que preveu la DA 3ª de la Ley
40/2007, que regula un supòsit excepcional de reconeixement del dret a la pensió
de viduïtat.
- La introducció d’un nou art. 174 bis LGSS, que regula la nova prestació temporal
de viduïtat.
•

Pel que fa a les prestacions familiars:
- Únicament s’ha modificat la lletra a) de l’art. 181 LGSS.

•

Pel que fa a la situació de protecció per atur:
- La modificació de l’apartat 4 de l’art. 218 LGSS, sobre la base de cotització durant
la percepció del subsidi de nivell assistencial.
- La modificació de l’apartat 1 de l’art. 222 LGSS, que fixa les regles que regeixen
entre atur, maternitat i IT.

•

Disposicions addicionals i transitòries:
- La modificació de a DA 8ª sobre normes de desenvolupament i aplicació a Règims
Especials.
- La introducció de la DA 45ª sobre els coeficients reductors de l’edat de jubilació en
supòsits excepcionals.
- La modificació de l’apartat 2 de la DT 3ª LGSS, sobre l’aplicació de legislacions
anteriors per tal de causar dret a la pensió de jubilació. En concret l’apartat 2 fa
referència a la possibilitat d’accedir a la pensió de jubilació a partir dels 60 anys
d’aquells treballadors que tingueren la condició de mutualista l‘11 de gener de
1967, així com la quantia en que la pensió es veurà reduïda.
- Com a nota d’aquesta DT 3ª LGSS, hem incorporat el que disposa la DA 4ª de la
Ley 40/2007, que fixa les regles aplicables als treballadors que amb anterioritat a
l’1 de gener de 2002 hagueren causat dret a pensió de jubilació anticipada.
- La modificació de la DT 4ª LGSS, sobre l’aplicació progressiva del període mínim
de cotització per accedir a la pensió de jubilació.
- La introducció de la DT 16ª LGSS, sobre la base reguladora de la pensió d’IP que
provingui d’IT.
- La introducció de la DT 17ª LGSS, sobre normes transitòries sobre jubilació
parcial.

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

administraciones públicas

S’ha derogat la DT 9ª, de manera que a partir d’ara, la percepció de les pensiones
d’orfandat deixa de ser incompatible amb el desenvolupament d’un lloc de treball en el
sector públic .
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3. L’aprovació de la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y
consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores
asalariados en caso de insolvencia del empresario (BOE núm. 276, de 17 de
novembre), ha comportat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi en la
seva versió impresa:
•Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba la Ley del

Estatuto de los trabajadores

Dita modificació es concreta en:
•

Adaptar l’ET a les directives del Parlament Europeu en matèria d’informació i
consulta dels treballadors. En aquest sentit es modifiquen la lletra g) de l’apartat
1 de l’art. 4 ET i els arts. 64 i 65 ET.

•

Adaptar l’ET a les directives del Parlament Europeu en matèria de protecció dels
treballadors en cas d’insolvència de l’empresari. Per a fer-ho, s’ha modificat el
paràgraf primer de l’apartat 1 de l’art. 33 ET, i s’han incorporat dos nous apartats,
el 10 i l’11, a aquest mateix article.

De totes aquestes modificacions us n’informarem en detall ben aviat, en el proper
número del Butlletí del CEMICAL.
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