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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Se n’exceptuen:

a) El que disposa l’article 1, apartat cinquè, que
entra en vigor en el moment en què la Societat de Sis-
temes assumeixi les funcions que la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del mercat de valors, li encomana, de con-
formitat amb la disposició transitòria primera d’aquesta
Llei.

b) Les disposicions de la secció 2a del capítol V,
relatives a l’assegurança de responsabilitat civil de cir-
culació d’automòbils, que entren en vigor el 19 de gener
de 2003.

c) El capítol VI, relatiu a la Central d’Informació de
Riscos, que entra en vigor al cap de sis mesos de la
publicació d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

d) La cobertura de la pèrdua de beneficis derivada
d’esdeveniments extraordinaris a què es refereix la nova
redacció de l’article 6 de l’Estatut legal del Consorci de
Compensació d’Assegurances, contingut a l’article quart
de la Llei 21/1990, de 19 de desembre, per adaptar
el dret espanyol a la Directiva 88/357/CEE, sobre lli-
bertat de serveis en assegurances diferents de les de
vida i d’actualització de la legislació d’assegurances pri-
vades, així com la inclusió com a ram d’assegurança
amb recàrrec obligatori del de pèrdues pecuniàries diver-
ses, que estableix l’article 7 de la mateixa norma, entren
en vigor en la data que determini la disposició regla-
mentària a la qual es refereix el segon paràgraf de l’a-
partat 1 de l’article 6 esmentat.

Disposició final quarta. Elaboració de textos refosos.

Primer. S’autoritza el Govern perquè, en el termini
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, elabori
els textos refosos corresponents de la Llei 24/1988,
de 28 de juliol, del mercat de valors, la Llei 26/1988,
de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les enti-
tats de crèdit, i la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

Segon. Aquesta delegació inclou la facultat de regu-
laritzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han
de ser refosos.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,

que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 22 de novembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

22808 CORRECCIÓ d’errada a la Llei 38/2002, de
24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’en-
judiciament criminal, sobre procediment per a
l’enjudiciament ràpid i immediat de determinats
delictes i faltes, i de modificació del procedi-
ment abreujat. («BOE» 281, de 23-11-2002.)

Havent observat una errada a la Llei 38/2002, de
24 d’octubre, de reforma parcial de la Llei d’enjudicia-
ment criminal, sobre procediment per a l’enjudiciament

ràpid i immediat de determinats delictes i faltes, i de
modificació del procediment abreujat, publicada en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» número 258, de 28 d’octubre
de 2002, i en el suplement en català número 20 de
16 de novembre de 2002, es procedeix a fer-ne la rec-
tificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 2943, primera columna, a l’article 773.1,
segon paràgraf, on diu: «...així com instar d’aquesta l’a-
dopció...», ha de dir: «...així com instar d’aquest l’adop-
ció....».

22809 REIAL DECRET LLEI 7/2002, de 22 de novem-
bre, sobre mesures reparadores en relació
amb l’accident del vaixell «Prestige».
(«BOE» 281, de 23-11-2002.)

Com a conseqüència de l’accident sofert pel vaixell
«Prestige» el passat dia 13 de novembre, s’han dut a
terme una sèrie d’actuacions excepcionals i urgents, diri-
gides a disminuir l’impacte mediambiental a les zones
afectades per la contaminació d’hidrocarburs produïda.

La magnitud dels fets i els seus efectes perjudicials
exigeixen, des del principi constitucional de solidaritat,
una actuació immediata dels poders públics per a la
posada en marxa d’un conjunt de mesures pa�iatives
i reparadores, a fi de recuperar com més aviat millor
la normalitat a la zona sinistrada.

Sense perjudici de les accions concretes que es
duguin a terme en co�aboració amb altres administra-
cions públiques afectades, aquest Reial decret llei adopta
un conjunt de mesures de naturalesa molt diferent, enca-
ra que amb una finalitat idèntica, que consisteixen a
reduir càrregues fiscals i de Seguretat Social i a obrir
línies especials de crèdit per a les empreses, així com
a minorar l’impacte negatiu de l’accident en l’economia
dels treballadors afectats.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’ar-
ticle 86 de la Constitució, a proposta del vicepresident
primer del Govern i ministre de la Presidència i del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia, i dels
ministres d’Hisenda, Foment, Treball i Afers Socials, Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Medi Ambient i Ciència i
Tecnologia, i amb la deliberació prèvia del Consell de
Ministres a la reunió del dia 22 de novembre de 2002,

D I S P O S O :

Article 1. Àmbit d’aplicació.

Aquest Reial decret llei té per objecte adoptar mesu-
res destinades a pa�iar els efectes derivats de l’accident
sofert pel vaixell «Prestige» el dia 13 de novembre de
2002.

Les mesures que s’estableixen en aquesta norma en
cap cas no suposen reconeixement de responsabilitat
de l’Estat pels danys esmentats i s’adopten sense per-
judici del dret que assisteix l’Estat per reclamar dels res-
ponsables l’import de les indemnitzacions que corres-
ponguin.

Per mitjà d’una ordre del vicepresident primer del
Govern i ministre de la Presidència, a proposta del dele-
gat del Govern a Galícia, s’ha de determinar, als efectes
que preveu aquest Reial decret llei, l’àmbit territorial d’a-
plicació de les mesures per referència als termes muni-
cipals i nuclis de població afectats.
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Article 2. Danys en infraestructures públiques.

Es faculta els titulars dels departaments ministerials
competents per raó de la matèria per declarar zona d’ac-
tuació especial les àrees afectades, per tal que aquests
departaments, els seus organismes autònoms i les enti-
tats públiques dependents puguin dur a terme les res-
tauracions que siguin procedents.

Als efectes indicats, es declaren d’emergència les
obres que han d’executar aquests departaments per
reparar els danys causats en infraestructures de titularitat
estatal compreses en el seu àmbit de competències.

Article 3. Beneficis fiscals.

1. Els subjectes passius de l’impost sobre activitats
econòmiques que, dins de l’àmbit territorial que delimiti
l’ordre ministerial a què es refereix l’article 1 d’aquest
Reial decret llei, duguin a terme activitats de lliurament
de béns o prestacions de serveis subjectes a l’impost
esmentat i assenyalades pel Ministeri d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació com directament relacionades amb la
pràctica de les activitats pesqueres, el marisqueig o l’a-
quïcultura que estiguin paralitzades com a conseqüència
de les mesures de prohibició de la pesca i el marisqueig
adoptades per la Comunitat Autònoma de Galícia o per
l’Administració General de l’Estat i derivades de l’acci-
dent sofert pel vaixell «Prestige», redueixen l’impost
sobre activitats econòmiques corresponent a l’exercici
2002.

La reducció ha de ser proporcional al temps trans-
corregut des del dia en què s’hagi produït la cessació
de l’activitat pesquera, de marisqueig o d’aquïcultura fins
que es reiniciï en condicions de normalitat. Les reduc-
cions de quotes comprenen la dels recàrrecs legalment
autoritzats sobre aquestes.

2. Els subjectes passius que, tenint dret al benefici
que estableix l’apartat anterior, hagin satisfet els rebuts
corresponents a l’exercici fiscal esmentat, poden dema-
nar la devolució de les quantitats que corresponguin.

3. La disminució d’ingressos que produeixin les nor-
mes d’aquest article als ajuntaments i les diputacions
provincials es compensa amb càrrec als pressupostos
generals de l’Estat, de conformitat amb el que estableix
l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les hisendes locals.

Article 4. Reducció del rendiment net de l’activitat pes-
quera, de marisqueig o d’aquïcultura.

Els contribuents de l’impost sobre la renda de les
persones físiques l’activitat econòmica dels quals hagi
resultat directament o indirectament afectada per les
mesures de prohibició de la pesca i el marisqueig adop-
tades per la Comunitat Autònoma de Galícia o per l’Ad-
ministració General de l’Estat i derivades de l’accident
sofert pel vaixell «Prestige», que determinin el rendiment
net de l’activitat econòmica mitjançant el règim d’es-
timació objectiva i que duguin a terme aquesta activitat
econòmica en l’àmbit territorial que delimiti l’ordre minis-
terial a què es refereix l’article 1 d’aquest Reial decret
llei, poden so�icitar la reducció dels signes, índexs o
mòduls aplicables a la seva activitat, de conformitat amb
el que disposa l’article 35 del Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques, aprovat pel Reial
decret 214/1999, de 5 de febrer.

Així mateix, es pot so�icitar la reducció dels índexs
o mòduls per calcular les quotes meritades per opera-
cions corrents en el règim simplificat de l’IVA d’acord
amb el que preveu l’article 38 del Reglament de l’es-
mentat impost, aprovat pel Reial decret 1624/1992,
de 29 de desembre, quan es compleixin les condicions
que preveu el paràgraf anterior.

Article 5. Mesures laborals i de Seguretat Social.

1. Els expedients de regulació d’ocupació que es
tramitin com a conseqüència dels efectes derivats de
l’accident del vaixell «Prestige» tenen la consideració de
provinents de força major i poden donar lloc a la sus-
pensió o l’extinció dels contractes laborals, així com a
la reducció temporal de la jornada de treball.

La Tresoreria General de la Seguretat Social pot con-
cedir a l’empresari una bonificació del 100 per 100 en
el pagament de les seves quotes a la Seguretat Social
mentre estiguin en vigor les mesures de prohibició de
pesca i marisqueig adoptades per la Comunitat Autò-
noma de Galícia o per l’Administració General de l’Estat
com a conseqüència de l’accident del vaixell «Prestige»,
considerant aquest període com a efectivament cotitzat.

En els expedients de regulació d’ocupació en què
es resolgui de manera favorable la suspensió temporal
de contractes o la reducció temporal de la jornada de
treball, que tinguin la causa immediata en els efectes
derivats de l’accident del vaixell «Prestige», l’autoritat
laboral pot autoritzar que el temps en què es percebin
les prestacions per desocupació que regula el títol III
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, no es computi a efectes de consumir els períodes
màxims de percepció establerts; així mateix, pot auto-
ritzar que rebin les prestacions per desocupació, que
regula la dita norma, encara que no tinguin els períodes
de cotització necessaris per tenir-hi dret.

En els casos en què es produeixi l’extinció del con-
tracte, les indemnitzacions dels treballadors han d’anar
a càrrec del Fons de Garantia Salarial, de conformitat
amb la seva normativa i amb els límits legalment esta-
blerts.

2. S’estableix una bonificació del 100 per 100 en
el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social
dels empresaris i treballadors per compte propi dedicats
a l’activitat de pesca, marisqueig o aquïcultura, inclosos
al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors
del mar o, si s’escau, al règim general, que hagin vist
paralitzada l’activitat com a conseqüència de les mesures
de prohibició de pesca i marisqueig adoptades per la
Comunitat Autònoma de Galícia o per l’Administració
General de l’Estat, com a conseqüència de l’accident
del vaixell «Prestige», i que ha d’incloure el període durant
el qual estiguin en vigor aquestes mesures, amb dret
a devolució de les quotes ingressades.

Les bonificacions es concedeixen amb la justificació
prèvia dels danys soferts.

3. Per dur a terme les obres de reparació dels serveis
públics, les administracions públiques i entitats sense
ànim de lucre poden so�icitar als serveis públics d’o-
cupació l’adscripció de treballadors perceptors de les
prestacions per desocupació per a tasques de co�abo-
ració social, d’acord amb el que disposa l’article 213.3
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Article 6. Règim de contractació.

1. Als efectes que preveu l’article 72 del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, tenen la consideració d’obres, serveis, adquisicions
o subministraments d’emergència els de reparació o
manteniment del servei d’infraestructures i equipaments,
així com les obres de reposició de béns perjudicats per
la catàstrofe, sigui quina sigui la quantia.

2. A aquests mateixos efectes, entre les infraestruc-
tures s’inclouen, en tot cas, les portuàries, les costes,
el domini públic maritimoterrestre i qualssevol altres
béns de titularitat estatal que hagin resultat afectats per
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les conseqüències derivades de l’accident del vaixell
«Prestige».

3. Es declara urgent l’ocupació dels béns afectats
per les expropiacions derivades de la realització de les
obres a què es refereix aquest article, als efectes que
estableix l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de
16 de desembre de 1954.

4. En la tramitació dels expedients de contractació
no inclosos a l’article 129.2 del text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques, es fa
la dispensa del requisit previ de disponibilitat de terrenys,
sense perjudici que la seva ocupació efectiva no es faci
fins que es formalitzi l’acta d’ocupació.

Article 7. Ajuts a pescadors i mariscadors afectats per
la cessació de l’activitat.

1. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a
través de l’Institut Social de la Marina, abona una ajuda
complementària de 10 euros diaris als armadors embar-
cats i tripulants dels vaixells pesquers als quals la Comu-
nitat Autònoma de Galícia hagi concedit ajuts en con-
cepte d’afectats per la paralització de l’activitat pesquera
ordenada com a conseqüència de l’accident a què es
refereix aquest Reial decret llei.

2. El mateix ajut complementari s’abona als maris-
cadors en terra beneficiaris dels ajuts concedits per la
Comunitat Autònoma de Galícia per raó de la paralització
de l’activitat com a conseqüència del mateix accident.

3. El període màxim de concessió dels ajuts que
regula aquest article és de sis mesos. La Comissió inter-
ministerial per al seguiment dels danys ocasionats pel
vaixell «Prestige», constituïda a aquest efecte, pot acor-
dar una pròrroga per un altre període de la mateixa
durada.

Article 8. Perjudicis indirectes.

La Comissió interministerial per al seguiment dels
danys ocasionats pel vaixell «Prestige», constituïda a
aquest efecte, ha de conèixer l’avaluació dels perjudicis
derivats de manera indirecta de la catàstrofe i pot pro-
posar al Govern les mesures per adoptar de caràcter
accessori per pa�iar-los.

Article 9. Promoció de productes pesquers procedents
de la Comunitat Autònoma de Galícia.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el Fons
de Regulació i Organització del Mercat de Productes de
la Pesca i Cultius Marins (FROM) han d’instrumentar els
crèdits necessaris per dur a terme, de manera coordinada
amb la Comunitat Autònoma de Galícia, campanyes d’in-
formació i promoció de la qualitat, seguretat i salubritat
dels productes de la pesca, l’aquïcultura i el marisqueig
procedents de la Comunitat Autònoma de Galícia.

Article 10. Línies preferencials de crèdit.

1. S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial, en exercici
de les funcions a les quals es refereix el paràgraf a)
del número 2 de l’apartat dos de la disposició addicional
sisena del Reial decret llei 12/1995, perquè instrumenti
operacions de préstecs per un import total de 100
milions d’euros, que pot ser ampliat pel Ministeri d’E-
conomia, per anticipar la reparació o reposició de les
insta�acions industrials, pesqueres, aquícoles o maris-
queres, amb la finalitat de contribuir a pa�iar els efectes
econòmics produïts pels danys ocasionats com a con-
seqüència de l’accident del vaixell «Prestige», inclosos
l’art i la resta del material de pesca.

Aquestes operacions s’han d’instrumentar com a prés-
tecs directes les característiques dels quals han de ser:

a) Import màxim per operació: el dany total que acre-
diti la delegació o subdelegació del Govern a la província
corresponent, descomptant, si s’escau, l’import del crèdit
que hagin pogut subscriure amb càrrec a línies de crèdit
preferencials per establir per iniciativa de la Comunitat
Autònoma de Galícia. Als efectes de valorar els danys,
s’han d’instrumentar els mecanismes per a la co�abo-
ració d’òrgans o organismes de l’Administració especia-
litzats.

b) Beneficiaris: persones físiques, així com petites
i mitjanes empreses, segons la definició adoptada per
la Comissió Europea, amb la finalitat d’anticipar la repa-
ració o reposició de les insta�acions industrials o pes-
queres de qualsevol classe que hagin resultat danyades.

c) Termini: un any, prorrogable, amb un venciment
únic final de principal i interessos.

d) Interès: 1,75 per 100 TAE.
e) Garantia de les operacions: en formalitzar l’ope-

ració es poden instrumentar avals o altres garanties per
assegurar la devolució d’una quantitat equivalent als prin-
cipals i interessos dels préstecs concedits per raó del
sinistre.

S’autoritza l’Institut de Crèdit Oficial perquè carregui,
d’acord amb les normes en vigor per a les entitats de
crèdit, al Fons de Provisió que regula l’apartat quatre
de la disposició addicional sisena del Reial decret llei
12/1995, els imports corresponents a crèdits morosos
i fallits que sorgeixin en les operacions de préstec que
s’instrumentin.

2. S’instrueix l’Institut de Crèdit Oficial perquè ins-
trumenti una línia de préstecs per un import total de
100 milions d’euros, que pot ser ampliada pel Ministeri
d’Economia, per anticipar la reparació o reposició de les
insta�acions industrials, pesqueres, aquícoles o maris-
queres, amb la finalitat de contribuir a pa�iar els efectes
econòmics produïts pels danys ocasionats com a con-
seqüència de l’accident del vaixell «Prestige», inclosos
l’art i la resta del material de pesca, utilitzant la mediació
de les entitats financeres amb implantació a la Comunitat
Autònoma afectada, subscrivint-hi els convenis de co�a-
boració oportuns.

Aquesta línia de mediació s’ha de materialitzar en
operacions de préstec concedides per les entitats finan-
ceres esmentades, les característiques de les quals han
de ser les següents:

a) Import màxim per operació: el dany total que acre-
diti la delegació o subdelegació del Govern a la província
corresponent, descomptant si s’escau l’import del crèdit
que hagin pogut subscriure amb càrrec a línies de crèdit
preferencials per establir per iniciativa de la Comunitat
Autònoma de Galícia. Als efectes de valorar els danys,
s’han d’instrumentar els mecanismes per a la co�abo-
ració d’òrgans o organismes de l’Administració especia-
litzats.

b) Beneficiaris: qualssevol persones físiques o jurí-
diques que hagin sofert danys, amb la finalitat d’anticipar
la reparació o reposició de les insta�acions industrials
o pesqueres de qualsevol classe que hagin resultat
danyades.

c) Termini: un any, prorrogable, amb un venciment
únic final de principal.

d) Interès: el tipus de cessió de l’ICO a les entitats
financeres ha de ser el corresponent a una compensació
del 0,50 per 100, com a marge d’intermediació, que
ha d’abonar l’ICO en funció de les operacions forma-
litzades. El tipus final per al prestatari ha de ser del 0
per 100.

e) Garantia de les operacions: en formalitzar l’ope-
ració es poden instrumentar avals o altres garanties per
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assegurar la devolució d’una quantitat equivalent als prin-
cipals dels préstecs concedits per raó del sinistre.

La instrumentació de la línia de préstecs als quals
es refereix aquest apartat es porta a terme en exercici
de les funcions a les quals es refereix el paràgraf a)
del número 2 de l’apartat dos de la disposició addicional
sisena del Reial decret llei 12/1995, i, en virtut d’això,
s’autoritza l’ICO a carregar al Fons de Provisió que regula
l’apartat quatre de la disposició addicional sisena del
Reial decret llei 12/1995 el menyscapte que suposi el
diferencial entre el cost de mercat de l’obtenció de recur-
sos més el marge d’intermediació del 0,50 per 100.

Article 11. Convenis amb altres administracions públi-
ques.

L’Administració General de l’Estat pot subscriure amb
el Govern de la Comunitat Autònoma de Galícia els con-
venis de co�aboració que exigeixi l’aplicació d’aquest
Reial decret llei.

Disposició addicional primera. Competències de la
Comunitat Autònoma de Galícia.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara de la com-
petència que atribueix a l’Estat l’article 149.1.1a de la
Constitució, sense perjudici de les competències que
corresponen a la Comunitat Autònoma, a l’empara del
seu Estatut d’autonomia.

Disposició addicional segona. Crèdits pressupostaris.

La reparació dels danys en els béns de titularitat esta-
tal i l’abonament dels ajuts a armadors embarcats, tri-
pulants i mariscadors es finança amb càrrec als pres-
supostos dels departaments ministerials respectius, i a
aquests efectes s’han de fer les transferències de crèdit
que siguin necessàries, sense que resultin aplicables les
limitacions que conté l’article 70 del text refós de la
Llei general pressupostària, aprovat pel Reial decret legis-
latiu 1091/1999, de 23 de setembre.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha de
transferir a la Seguretat Social els fons que calguin per
atendre els ajuts que concedeixi l’Institut Social de la
Marina, previstos a l’article 7 d’aquest Reial decret llei.
La Tresoreria General de la Seguretat Social ha d’arbitrar
els procediments de gestió financera i registre comptable
necessaris, que permetin anticipar els fons oportuns per-
què l’Institut Social de la Marina faci el pagament extra-
pressupostari dels ajuts que corresponguin, així com per
portar el compte de relació diferenciada dels ingressos
i pagaments que es produeixin per aquest motiu.

Les transferències de crèdit a què es refereixen els
paràgrafs anteriors s’han d’autoritzar per acord del minis-
tre d’Hisenda, llevat que, de conformitat amb el que esta-
bleix la Llei general pressupostària, correspongui auto-
ritzar-les als titulars dels diferents departaments minis-
terials.

Els romanents de crèdit que, si s’escau, hi pugui haver
al tancament de l’exercici 2002 en els crèdits habilitats
mitjançant les transferències a què es refereix el paràgraf
anterior es poden incorporar al pressupost de 2003.

Disposició final primera. Facultats de desplegament.

El Govern i els diferents titulars dels departaments
ministerials, en l’àmbit de les seves competències, han
de dictar les disposicions necessàries i establir els ter-
minis per executar el que estableix aquest Reial decret
llei.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 22 de novembre de 2002.
JUAN CARLOS R.

El president del Govern
en funcions,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

23037 REIAL DECRET 1131/2002, de 31 d’octubre,
pel qual es regula la Seguretat Social dels
treballadors contractats a temps parcial, així
com la jubilació parcial. («BOE» 284,
de 27-11-2002.)

L’article primer de la Llei 12/2001, de 9 de juliol,
de mesures urgents de reforma del mercat de treball
per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva
qualitat, ha modificat, entre altres, els articles 12 i 15.8
de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
que fa, d’una banda, a la regulació del contracte a temps
parcial, amb la finalitat de dotar-lo d’una major flexibilitat,
i pel que fa a la regulació dels contractes de treballadors
fixos discontinus. Al seu torn, ha fet una nova redacció
de l’apartat 6 de l’article 12 de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, amb la modificació de la jubilació parcial
i del contracte de relleu, consubstancial amb la primera.

D’altra banda, l’article 34 de la Llei 24/2001, de 27
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
l’ordre social, ha fet una nova redacció de l’article 166
de la Llei general de la Seguretat Social, amb la finalitat
d’acomodar la regulació de la jubilació parcial a les modi-
ficacions introduïdes a l’Estatut dels treballadors, i l’a-
partat 4 d’aquest article preveu, en la redacció que incor-
pora la Llei 35/2002, de 12 de juliol, que el règim jurídic
de la jubilació parcial ha de ser el que s’estableixi mit-
jançant un reglament.

Quant als contractes de treballadors fixos discontinus,
encara que, a l’àmbit laboral, la normativa nova diferencia
entre els que fan treballs fixos i periòdics que es repe-
teixen en determinades dates, dins del volum normal
de l’activitat de l’empresa, d’aquells en què no concorre
la circumstància de la repetició dels treballs en deter-
minades dates, i atribueix als primers la qualificació de
treballadors contractats a temps parcial, concepte que
no s’estén respecte del segon co�ectiu indicat, encara
que la disposició addicional setena de la Llei general
de la Seguretat Social, text refós aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la modificació que
introdueix la Llei 12/2001, determina que s’apliqui a
tots, en l’àmbit de la Seguretat Social, la normativa rela-
tiva als treballadors amb contracte a temps parcial.

Pel que fa a la modificació de l’article 12.6 de l’Estatut
dels treballadors, i de l’article 166 de la Llei general
de la Seguretat Social, la nova regulació del contracte
de relleu, en relació amb la jubilació parcial, s’insereix
dins el propòsit d’introduir una major flexibilitat en l’accés
a la jubilació, amb la finalitat que l’edat d’accés a la


