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Barcelona, 6 de Novembre de 2015 

 

 

Distingit client: 

 

En els últims dies s’han publicat algunes normatives referents a l’ àmbit laboral que poden ser 

del seu interès, i que a continuació li relacionem. 

 

TEXT REFÓS DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS (Reial Decret 

Legislatiu 2/2015) 

 

El 23 d’ Octubre es va publicar el Reial Decret Legislatiu 2/2015, pel qual s’ aprova el text refós 

de la Llei de l’ Estatut dels Treballadors, que entrarà en vigor el 13 de novembre de 2015, als 

20 dies de la seva publicació. 

 

El nou text busca integrar, regularitzar i harmonitzar els textos de la Llei de l’ Estatut dels 

Treballadors aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març, els de totes les 

disposicions legals que s’ enumeren a l’article 1.c) de la citada llei, així com les de totes les 

normes amb rang de llei que les hagi modificat.  

 

NOVETATS 

 

1- S’incorporen expressament tres col·lectius a les relacions de caràcter especial, que ja 

estaven inclosos en la norma anterior por referència genèrica:  

 

‐ Els menors sotmesos a mesures d'internament per complir la seva responsabilitat 

penal. 

 

‐ La residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut. 

 

‐ Els advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius. 

 

2- S'afegeix la submissió a la normativa de protecció de dades, del tractament de la 

informació facilitada en la còpia bàsica del contracte. 
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3- En relació als contractes de treball en pràctiques, s’adapta l’articulació del sistema de 

classificació professional mitjançant grups professionals donada a la reforma laboral, 

de manera que amb la nova norma els convenis col·lectius sectorials podran 

determinar els llocs de treball o grups professionals objecte d'aquest contracte. Així, 

s'elimina la menció que es feia anteriorment de "nivells o categories professionals”. 

 

4- En la suspensió de contractes amb reserva de lloc de treball s'elimina la prestació del 

servei militar i la prestació social substitutòria.  

 

Disposicions transitòries 

 

La resta de normes ja existents i que s'integren en el nou Estatut ho fan principalment a través 

de les seves disposicions transitòries sent aquestes les següents:  

 

 Es manté l'aplicació de la normativa anterior als contractes celebrats abans de 

l'entrada en vigor del nou E.T. 

 

 Especifica les edats de jubilació establertes en la LGSS pel que fa als contractes a 

temps parcial per jubilació parcial i de relleu. 

 

 Es determina la durada màxima dels contractes per obra o servei determinats, la qual 

s'entén sense perjudici del que estigués establert en els convenis col·lectius sectorials 

vigents abans del 19 setembre 2010 

 

 Limitació de l'encadenament de modalitats contractuals, pel qual s'especifiquen les 

peculiaritats del que preveu l'art. 15.5. 

 

 Hores complementàries, que continuen sent d’aplicació al règim d'hores 

complementàries pactades en els contractes vigents a 22 de desembre 2013. 

 

 S'incorpora el text sobre els tretze dies de durada del permís de paternitat en tant que 

no entri en vigor la Llei 9/2009, de 6 d'octubre. 
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 Indemnització per finalització de contracte temporal establerta, amb la determinació 

de l'aplicació gradual corresponent d'acord amb l'any de celebració del contracte. 

 

 Normes transitòries en relació amb les clàusules dels convenis col·lectius referides al 

compliment d'edat ordinària de jubilació. 

 

 Règim aplicable als E.R.E. iniciats d'acord amb la normativa segons es van iniciar 

posteriorment o anteriorment a 12 de febrer del 2012. 

 

 Indemnitzacions per acomiadament improcedent dels contractes formalitzats abans 

del 12 de febrer de 2012 per al càlcul a raó de 45 dies per any fins a aquesta data, i a 

raó de 33 dies per any treballat des d'aquesta data. 

 

 Reclamació a l'Estat de salaris de tramitació en els quals no s'ha dictat sentència 

ferma d'acomiadament el 15 de juliol del 2012. 

 

NOVETATS LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER  2016 

(Llei 48/2015) 

 

Pensions Públicas 

 

El límit màxim de percepció de pensions públiques serà de 2.567,28 € al 2016, resultant una 

quantitat màxima de 35.941,92 € anuals. 

 

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, 

experimentaran un increment general del 0,25%. El resultat de l' import d'aquesta revaloració 

no podrà superar l' import màxim assenyalat anteriorment. 

 

Bases i Tipus de Cotització a la Seguretat Social 

 

El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels Règims de la Seguretat Social queda 

fixat en 3.642,00 € mensuals. 
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El límit mínim de la base de cotització continuarà sent l'equivalent al salari mínim 

interprofessional vigent en cada moment, incrementada en 1/6. 

 

Les bases mensuals de cotització, exceptuant les d'accidents de treball i malalties professionals 

es limitaran per a cada grup de les categories professionals, per les bases mínimes i màximes 

següents: 

 

‐ Les bases mínimes, segons categories professionals i grups de cotització, d'1 de gener 

del 2016 s’incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el SMI. 

 

‐ Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, 

seran 3.642,00 € mensuals. 

 

Sistema Especial d’Empleats de la Llar 

 

Les bases per contingències comunes i professionals s'incrementaran en la mateixa proporció 

a l’ increment que experimenti l'SMI.  

 

El tipus de cotització per contingències comunes serà el 25,60% (21,35% a càrrec de 

l'ocupador i el 4,25% a càrrec de l'empleat). 

 

Treballadors per Compte Propi o Autònoms 

 

Base màxima: 3.642,00 € mensuals. 

Base mínima: 893,10 € mensuals. 

 

La base de cotització dels treballadors autònoms que a data d'1 gener 2016 tinguin una edat 

inferior a 47 anys, serà l'elegida per ells dins de les bases màxima i mínima. Igual elecció 

podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys i la seva 

base de cotització en el mes de desembre 2015 sigui igual o superior a 1.945,80 €, o que 

causin alta en aquest règim amb posterioritat a l' esmentada data.  

 

Els treballadors autònoms que a 1 gener 2016 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos 

inferior a 1.945,80 € mensuals, no podran triar una base de quantia superior a aquesta 

quantitat, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 juny de 2016, produint-se 
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el canvi a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular 

del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al 

capdavant del mateix i donar-se de alta com Autònom amb 47 anys d'edat, en aquest cas no 

existirà aquesta limitació. 

 

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016 tinguin 48 anys o 

més, estarà compresa entre les quanties de 963,30 € i 1.964,70 € mensuals, llevat que es tracti 

del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, 

hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta com Autònom amb 45 anys o 

més, en aquest cas l'elecció de bases estarà compresa entre 893,10 i 1.964,70 € mensuals. 

 

Els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels 

règims de la Seguretat Social per espai de 5 anys o més, es regiran per les següents regles: 

 

‐ Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.945,80 € 

mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 € i 1.964,70 € 

mensuals. 

 

‐ Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.945,80 € mensuals, 

hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 € i l'import d'aquella, 

incrementada en un 1%, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de 

fins a 1.964,70 € mensuals. 

 

Complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de 

Seguretat Social 

 

Es reconeix un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, 

a les dones que hagin tingut fills naturals o adoptats i siguin beneficiàries de qualsevol Règim 

de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat permanent.  

 

Aquest complement tindrà naturalesa jurídica de pensió pública contributiva, i consistirà en un 

import equivalent al resultat d'aplicar la quantia inicial de la pensió un percentatge determinat, 

que estarà en funció del nombre de fills segons la següent escala:  
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‐ 2 fills: 5% 

‐ 3 fills: 10% 

‐ 4 o més fills: 15% 

 

Als efectes de determinar el Dret al complement així com la seva quantia únicament es 

computaran els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió 

corresponent. 

 

En el supòsit de la quantia de la pensió reconeguda inicialment superi el límit d'import de 

pensió màxima establerta per a cada any (art.47 de LGSS) sense aplicar el complement, la 

suma de la pensió i del complement no podrà superar aquest límit incrementat en un 50% del 

complement assignat. 

 

El complement de la pensió no és aplicable en els casos d'accés anticipat a la jubilació per 

voluntat de la interessada ni en els de jubilació parcial (art. 161 bis.2.B) i 166). No obstant 

l'anterior, s'assignarà el complement de pensió que sigui procedent quan des de la jubilació 

parcial s'accedeixi a la jubilació plena, una vegada complerta l'edat que en cada cas 

correspongui. 

 

RESOLUCIÓ DE 19 D’OCTUBRE DE 2015 DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ 

OCUPACIÓ, PER LA QUAL ES PUBLICA LA RELACIÓ DE FESTES 

LABORALS PER A L’ANY 2016 

 

Durant l’any 2016 seran festius els següents dies a Catalunya: 

 

‐ 1 de Gener – Any Nou (*) 

‐ 6 de Gener – Epifania del Senyor (**) 

‐ 25 de Març – Divendres Sant (*) 

‐ 28 de Març – Dilluns de Pasqua (***) 

‐ 16 de Maig – Dilluns de Pasqua Granada (***) 

‐ 24 de Juny – Sant Joan (***)  

‐ 15 d’Agost – Assumpció de la Mare de Déu (*) 

‐ 12 d’Octubre – Festa Nacional de España (*) 

‐ 1 de Novembre – Tots Sants (*) 

‐ 6 de Desembre – Dia de la Constitució Espanyola (*) 
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‐ 8 de Desembre – Dia de la Immaculada Concepció (*) 

‐ 26 de Desembre –Dilluns següent a la Nativitat del Senyor – Sant Esteve (**) 

 

(*) Festa Nacional no substituïble 

(**) Festa Nacional respecte de la qual no s'ha exercit la facultat de substitució 

(***) Festa de Comunitat Autònoma 

 

 

 
A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Esther Sánchez, 

Natàlia Cerezo, Laura Pineda, Mireia Guarro i Cristina Arrufat, estan a la seva sencera 

disposició per a qualsevol aclariment o ampliació al contingut de la present circular. 

Atentament, 
 
AUDICONSULTORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació de novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 

© 2015 Audiconsultores Advocats i Economistes SLP. Tots els drets reservats. 

 


