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NOVETATS LEGISLATIVES QUE ENS AFECTEN: 

 
 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, Llei de mesures per a la reforma del mercat 
laboral, Llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 
 
Des de finals del mes de juny estem assistint a un degoteig de mesures destinades a 
complir, segons se’ns explica, les instruccions rebudes de la Unió Europea pel que fa a 
la reducció del dèficit públic a través de la dràstica reducció de despeses de tota mena, 
amb l’objectiu a curt termini d’assolir la “confiança” dels mercats. 
 
Concretament, i parlant de normes que afecten de prop el nostre col·lectiu, el dia 30 
de juny es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat; el 6 de juliol 
apareix publicada la Llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral; el dia 
11 de juliol el President Mariano Rajoy anuncia al Congrés dels Diputats un ampli 
paquet de mesures amb severes retallades que afecten des dels funcionaris públics 
fins els treballadors aturats o les persones dependents: aquestes mesures s’han 
publicat al BOE del 14 de juliol. 
 
Pel que fa al col·lectiu de professionals del nostre sector, tant aquells que romanen en 
actiu com els que no, algunes de les mesures preses ens afecten de ple, en diferents 
sentits, o podríem afectar-nos, com a treballadors o com a ciutadans, per la qual cosa 
volem destacar-vos les següents: 
 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (Llei 2/2012) 
 

- La retenció de l’IRPF sobre els rendiments percebuts per cessió dels drets de la 
propietat intel·lectual, fixada fins ara en un 19%, passa a ser del 21%. També 
s’incrementa aquest percentatge als rendiments derivats de capital mobiliari, 
de premis o dels arrendaments urbans (lloguers habitatges). 
 

- Pel que fa a la Llei de la Dependència, es suspèn l’aplicació de diversos articles 
d’aquesta norma. Una mostra n’és que es suspèn el fet que que el finançament 
del sistema de dependència es fixi anualment als Pressupostos Generals de 
l’Estat, així com l’establiment de crèdits dins dels Pressupostos per als convenis 
amb les diferents CCAA. 

 
- El programa P.R.E.P.A.R.A. per a desocupats inscrits al SEPE (subsidi 

assistencial combinat amb accions formatives) finalitzarà el 15/08/2012, sense 
que s’hagi parlat de prorrogar-ho. 
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Llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (Llei 3/2012) 
 
Es tracta de la conversió en llei del RD-Llei 3/2012 del mateix nom, una vegada 
tramitat parlamentàriament i incorporades determinades esmenes presentades en 
ambdues Cambres, qüestió que fa que algunes de les mesures contemplades al RD-Llei 
hagin quedat modificades a la nova Llei (ressaltem els canvis amb lletra majúscula): 
 

- El dret del treballador a un permís retribuït de 20 hores anuals per formació vinculada 
al lloc de treball, podrà acumular-se per un període de fins a 5 ANYS (en lloc dels 3 
inicialment considerats). 

 
- Distribució irregular del temps de treball: si no es preveu al conveni col·lectiu o no hi 

ha acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, l’empresa pot distribuir 
de forma irregular UN 10% de la jornada al llarg de l’any (en lloc del 5% considerat 
d’inici) si bé s’afegeix que EL TREBALLADOR HO HAURÀ DE CONÈIXER AMB UN PREAVÍS 
MÍNIM DE 5 DIES. 

 
- Negociació col·lectiva: 

o Per a la inaplicació del conveni col·lectiu de referència en diverses matèries 
(jornada, horari, treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, 
sistema de treball, funcions, millores voluntàries d’acció protectora de la SS) 
quan concorrin causes econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, 
s’entén que concorren causes econòmiques en cas de pèrdues actuals o 
previstes o de disminució persistent del nivell d’ingressos ORDINARIS o 
vendes; en tot cas s’entendrà que la disminució n’és persistent si durant 2 
trimestres consecutius EL NIVELL D’INGRESSOS ORDINARIS O VENDES DE CADA 
TRIMESTRE ÉS INFERIOR AL REGISTRAT EN IDÈNTIC TRIMESTRE DE L’ANY 
ANTERIOR. 

o Es manté la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, QUE PODRÀ NEGOCIAR-
SE EN QUALSEVOL MOMENT DE LA VIGÈNCIA DELS CONVENIS COL·LECTIUS 
D’ÀMBIT SUPERIOR, respecte del conveni sectorial, autonòmic o d’àmbit 
inferior en matèries com ara salari base i complements salarials, pagament o 
compensació d’hores extres, horari i vacances, classificació professional dels 
treballadors o mesures de conciliació laboral i familiar. 

o Denúncia i vigència dels convenis col·lectius (ultraactivitat): podran ser 
denunciats i revisats en qualsevol moment durant la seva vigència. La 
ultraactivitat es limita a UN ANY (en comptes de dos) des de la data de la 
denúncia. Passat UN ANY sense que s’hagi negociat un nou conveni s’aplicarà, 
si s’escau, el conveni col·lectiu d’àmbit superior que sigui d’aplicació (si no n’hi 
ha, la normativa laboral bàsica, que en matèria salarial només regula el SMI). 
Els convenis denunciats abans de l’entrada en vigor D’AQUESTA LLEI 
mantindran la ultraactivitat UN ANY a comptar des de la seva entrada en vigor 
(PER TANT, FINS EL 06/07/2013). 
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- Prohibició d’encadenar contractes temporals art. 15.5 ET: torna a estar vigent, SI BÉ 
S’EXCLOU DEL CÒMPUT DELS 24 MESOS EL TEMPS TRANSCORREGUT ENTRE EL 
31/08/2011 i EL 31/12/2012. 

- Nova regulació de l’acomiadament col·lectiu, en particular: 
o Causa: pèrdues actuals o previstes, o disminució persistent d’ingressos 

ORDINARIS o de vendes, entenent com persistent la disminució SI DURANT 3 
TRIMESTRES CONSECUTIUS EL NIVELL D’INGRESSOS ORDINARIS O DE VENDES 
DE  CADA TRIMESTRE ÉS INFERIOR AL REGISTRAT EN EL MATEIX TRIMESTRE DE 
L’ANY ANTERIOR.  
 

- Extinció del contracte per faltes d’assistència:  
o Serà causa d’acomiadament per aquesta causa objectiva que el treballador falti 

a la feina de manera intermitent, encara que sigui justificada (per exemple, IT 
per contingències comunes), el 20% de les jornades hàbils en 2 mesos 
consecutius (o sigui, 8 o 9 dies) SEMPRE QUE EL TOTAL DE FALTES 
D’ASSITÈNCIA DURANT ELS 12 MESOS ANTERIORS ARRIBI AL 5% DE LES 
JORNADES HÀBILS, o el 25% en 4 mesos discontinus dintre d’un període de 12 
mesos. 

 
 
 
RD-Llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat 
(RD Llei 20/2012) 
 
Les noves mesures econòmiques anunciades pel President Rajoy en el Congrés dels Diputats el 
passat dia 11 de juliol s’han concretat en aquesta norma, que retalla salaris dels treballadors 
de l’Administració Pública i els modifica certes condicions de treball, incrementa els tipus 
fiscals de l’IVA o de determinades retencions a compte de l’IRPF, o liberalitza els horaris 
comercials modificant, de pas i per exemple, les prestacions assistencials per als desocupats o 
eliminant la major part de les bonificacions a la contractació laboral. Us detallem les que ens 
assemblen més importants per als treballadors i els ciutadans en general: 
 
 
DESOCUPACIÓ: 
 

- Import econòmic de la prestació contributiva per desocupació: es manté l’import del 
70% de la base reguladora de la prestació per als primers 6 mesos de prestació, 
mentre que es fixa en un 50% (fins ara, el 60%) l’import de la prestació a partir del 
181è dia i fins a la total durada de la prestació que ens correspongui. 
 

- L’incompliment per part dels beneficiaris de la prestació de presentar els documents 
que se li hagin exigit, i que hagin de contenir informació que pugui afectar a la 
conservació del seu dret, donarà lloc a la suspensió cautelar del pagament de la 
prestació. 

 
- A les situacions legals de desocupació que es produeixin a partir de l’entrada en vigor 

de la norma (15/07/2012) i a partir de les quals els treballadors desocupats obtinguin 
prestació contributiva per desocupació, se les suprimeix la reducció en la cotització 
fins ara existent, del 35% a la aportació del treballador a la SS (que fins ara pagava el 
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SEPE), per la qual cosa se’ls deduirà íntegra de l’import de la prestació la seva 
aportació a la quota de cotització. 

 
- El fins ara denominat subsidi de més grans de 52 anys: 

o Es pagarà a partir dels 55 anys.  
o S’hi inclou una nova condició: que el beneficiari tingui complerts els 55 anys en 

la data d’exhaurir una prestació contributiva prèvia o d’accés o durant la 
percepció d’un subsidi assistencial també previ.  

o Canvia també (s’incrementa) el valor computable del patrimoni del beneficiari 
a l’hora d’establir la insuficiència de rendes per a la obtenció o manteniment 
dels subsidis. 

o Finalment, el SEPE cotitzarà per la contingència de jubilació en aquests 
subsidis però en lloc de fer-ho per una base mensual de cotització del 125% 
del topall mínim vigent (fins ara, base de 935,25€) ho farà pel topall mínim 
(per 2012: 748,20€/mes): aplicable des de l’1 d’agost d’enguany. 

 
- L’import dels subsidis (80% de l’IPREM), que s’aplicava íntegrament tant si la situació 

de desocupació procedia d’un contracte a temps complet com parcial, s’abonarà ara 
proporcionalment a les hores en cas de treballadors a temps parcial. 
 

- Queda suprimit el subsidi especial de desocupació per a més grans de 45 anys (si que 
es manté el subsidi genèric de més grans de 45 anys). 

 
- El SEPE podrà suspendre el pagament de les prestacions per desocupació només que 

apreciï indicis de frau en el curs de les investigacions realitzades. 

 
- Si el SEPE (o òrgans de les CCAA) els ho requereixen, els beneficiaris de prestacions 

hauran d’acreditar les actuacions que han fet adreçades a la recerca activa 
d’ocupació, reinserció laboral o a millorar la seva ocupabilitat. En cas que no hi quedi 
prou acreditat es considerarà incompliment pel beneficiari del compromís 
d’activitat, la qual cosa podria comportar la pèrdua de la prestació. 

 
 
FOGASA: 
 

- L’import màxim dels salaris diaris a abonar als treballadors pel FOGASA en cas 
d’insolvència empresarial passa del triple a només el doble del salari mínim 
interprofessional incloent-hi la part proporcional de les pagues extres. 
 

- L’import màxim per indemnització reconeguda a abonar als treballadors pel FOGASA 
tindrà com a base de càlcul el salari diari que no excedeixi del doble (abans el triple) 
del salari mínim interprofessional, incloent-hi la part proporcional de les pagues 
extres. 

 
 
RENDA ACTIVA DE INSERCIÓ (RAI)**: 
 

- El requisit de permanència (inscripció) com a demandant d’ocupació de 12 mesos 
ininterromputs per a accedir a la RAI quedarà interromput per la sortida, per 
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qualsevol motiu o durada, a l’estranger: així, en aquests supòsits, hom exigirà un nou 
període de 12 mesos ininterromputs a comptar des de la nova inscripció. 
 

- El requisit de no tenir dret a  les prestacions o subsidis de desocupació es transforma 
en haver exhaurit la prestació per desocupació de nivell contributiu i/o el subsidi 
assistencial  - llevat que s’hagi extingit per sanció. (Aquest requisit no s’aplicarà als 
emigrants retornats que compleixin determinades condicions ni a les víctimes de 
violència de gènere). 
 

**Ajut públic depenent del SEPE, diferenciat dels nivells contributiu i assistencial, adreçada als aturats 
amb especials necessitats econòmiques i dificultats per trobar ocupació, que adquireixin en compromís 
de realitzar actuacions que afavoreixin la seva inserció social. 
 
 

DEPENDÈNCIA: 
 

- Es modifica la llei reguladora del sistema; s’introdueix una secció sobre incompatibilitat 
de prestacions; s’incorpora un nou calendari d’efectivitat de les prestacions segons els 
diferents graus de dependència valorats, segons el qual no es farà efectiva cap 
prestació de Dependència en grau de Moderada fins l’1 de juliol de 2015. 
 

- Es modifica la regulació de les prestacions econòmiques de suport als cuidadors no 
professionals en l’àmbit familiar de la persona dependent, així com el sistema de 
cotització a la Seguretat Social d’aquests cuidadors no professionals (el conveni 
especial a subscriure correrà íntegrament al seu càrrec). 

 
 
IVA: 
 

Des de l’1 de setembre de 2012: 
 

- S’incrementa el tipus general de l’IVA del 18% al 21%, així com el tipus reduït del 8% 
al 10%. 

- Les activitats d’espectacles passen a tributar del tipus reduït al tipus general del 21%. 
- S’incrementen també els tipus del recàrrec d’equivalència (comerç minorista). 

 
 
IRPF: 
 

- Queda suprimida la compensació fiscal en l’IRPF que fins ara podien realitzar els 
contribuents que van adquirir l’habitatge habitual abans del 20/01/2006 i tenien dret 
a la deducció per adquisició d’habitatge habitual. 

 
Des de l’1 de setembre de 2012: 

 
- La retenció a compte de l’IRPF a aplicar sobre els rendiments obtinguts de cursos, 

conferències, col·loquis, seminaris o similars, així com de l’elaboració d’obres 
literàries, artístiques o científiques es fixa en el 19% (abans del 15%). 
La retenció a compte de l’IRPF a aplicar pels professionals a les seves factures 
d’activitat serà del 19% (abans el 15%). 
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Tot i així, tant un percentatge com l’altre hauran de ser obligatòriament del 
21% des de l’01/09/2012 fins a finals de l’any 2013. 

 
HABITATGE: 
 

- Queden suprimits els ajuts de subsidiació de préstecs (llogaters i adquirents 
d’habitatge protegit) del Pla Estatal 2009-2012, fins i tot els que estiguin sol·licitats 
però encara no hagin concedit les diferents CCAA. 
 

- La renda bàsica d’emancipació per a joves queda fixada en 147€ (abans 210€); a més 
no es concedirà a aquells que l’hagin extingit encara que ara tornin a reunir-ne els 
requisits, ni tampoc als que l’hagin sol·licitat però no hagin obtingut resposta favorable 
abans del 31/12/2011. S’estableix també la incompatibilitat d’aquests ajuts amb 
d’altres ajuts per a llogaters que se’n puguin donar amb caràcter autonòmic. 

 
 
Finalment, alguns apunts a prendre en consideració, sorgits del discurs del President Rajoy 
davant del Congrés dels Diputats el passat dia 11 de juliol: 
 

- Anuncià una disminució de les cotitzacions socials (quotes de Seguretat Social) per 
2013 i 2014. 
 

- Anuncià també que aquest any presentarà al Pacte de Toledo un projecte de llei de 
jubilació anticipada: no oblidem que des de 1987 (integració del Règim Especial 
d’Artistes dins del Règim General de la SS)  els artistes que cotitzen dintre del 
Col·lectiu d’Artistes del Règim General mantenen la possibilitat de jubilar-se 
anticipadament, amb coeficient reductor per edat, a partir dels 60 anys, possibilitat 
que, ateses les circumstàncies actuals i els moviments del Govern de l’Estat en una 
molt concreta direcció, podria veure’s modificada a la baixa, soscavant notablement 
aquest dret social del que fins ara tots els artistes disposen. 


