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I. disposicions generals

Ministeri de treball i afers socials
5987

REIAL DECRET 383/2008, de 14 de març, pel qual s’estableix el coeficient
reductor de l’edat de jubilació a favor dels bombers al servei de les
administracions i organismes públics.

L’article 161 bis.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, incorporat per la Llei 40/2007, de 4 de
desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, preveu que l’edat mínima de 65
anys exigida per tenir dret a pensió de jubilació en el règim general de la Seguretat Social
pot ser rebaixada per reial decret, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials, en els
grups o activitats professionals les feines dels quals siguin de naturalesa excepcionalment
penosa, tòxica, perillosa o insalubre i acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat,
sempre que els treballadors afectats acreditin en la respectiva professió o feina el mínim
d’activitat que s’estableixi.
D’altra banda, per mitjà de la disposició addicional segona de l’esmentada Llei 40/2007,
de 4 de desembre, s’incorpora una nova disposició addicional, la quaranta-cinquena, al
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, a través de la qual es dóna suport
normatiu al compromís assumit en aquest sentit a l’Acord sobre mesures en matèria de
Seguretat Social, subscrit el 13 de juliol de 2006 pel Govern i els interlocutors socials. A la
dita disposició i als efectes del que estableix l’article 161 bis.1 esmentat es determina,
entre altres previsions, que l’establiment de coeficients reductors de l’edat de jubilació
exigeix la realització prèvia d’estudis sobre sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i
toxicitat de les condicions de treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat
laboral que genera en els treballadors i els requeriments físics exigits per a l’exercici de
l’activitat.
En relació amb el col·lectiu de bombers, dels estudis portats a terme es desprèn que
hi ha índexs de perillositat i penositat en l’exercici de la seva activitat i que els requeriments
psicofísics que s’exigeixen per al seu ingrés en el col·lectiu i el desenvolupament de
l’activitat no es poden fer a partir d’unes determinades edats, de manera que es compleixen
els requeriments exigits a la legislació per a la reducció de l’edat d’accés a la jubilació, com
a conseqüència de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica,
perillosa o insalubre.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Afers Socials, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 14
de març de 2008,
Article 1.

Àmbit d’aplicació.

DISPOSO:

Article 2.

Reducció de l’edat de jubilació.

1. L’edat ordinària de 65 anys exigida per accedir a la pensió de jubilació es redueix en
un període equivalent al que resulti d’aplicar als anys complets efectivament treballats com
a bomber el coeficient reductor del 0,20 respecte a aquells a qui es refereix l’article 1.
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El que disposa aquest Reial decret s’aplica als treballadors per compte d’altri i empleats
públics, inclosos en el règim general de la Seguretat Social, que prestin servei com a
bombers, en les diferents escales, categories o especialitats, en corporacions locals, en
comunitats autònomes, al Ministeri de Defensa, a l’Organisme Aeroports Espanyols i
Navegació Aèria, així com als consorcis o agrupacions que puguin tenir constituïts les
administracions expressades.
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2. L’aplicació de la reducció de l’edat de jubilació que preveu l’apartat anterior en cap
cas comporta que l’interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior
als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s’acreditin 35 anys de cotització
efectiva o més, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues
extraordinàries, per l’exercici de l’activitat de bomber.
Article 3.

Còmput del temps treballat.

Per al còmput del temps efectivament treballat, als efectes de l’aplicació del coeficient
establert a l’article anterior, es descompten totes les faltes a la feina, llevat de les
següents:
a) Les que tenen per motiu la baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o
accident, sigui o no de treball.
b) Les que tenen per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat,
paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.
c) Les autoritzades en les disposicions laborals corresponents amb dret a retribució.
Article 4.

Consideració com a cotitzat del temps de reducció.

El període de temps en què resulti reduïda l’edat de jubilació del treballador, d’acord
amb el que estableixen els articles anteriors, es computa com a cotitzat exclusivament a
l’efecte de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per
calcular l’import de la pensió de jubilació.
Article 5.

Efectes del coeficient reductor.

Tant la reducció de l’edat com el còmput, als efectes de cotització, del temps en què
resulti reduïda aquella, que estableixen els articles anteriors, són aplicables als bombers
que hagin estat en situació d’alta per l’esmentada activitat fins a la data en què es produeixi
el fet causant de la pensió de jubilació.
Així mateix, mantenen el dret a aquests mateixos beneficis els que, havent arribat a
l’edat d’accés a la jubilació que en cada cas resulti de l’aplicació del que estableix l’article
2, cessin en la seva activitat com a bomber però continuïn en alta per raó del desenvolupament
d’una activitat laboral diferent, sigui quin sigui el règim de la Seguretat Social en què
quedin enquadrats per raó d’aquesta activitat.
Disposició addicional única.

Cotització addicional.

D’acord amb el que estableix la disposició addicional quaranta-cinquena del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, i amb la finalitat de mantenir l’equilibri financer del
sistema, l’aplicació dels beneficis que estableix aquest Reial decret comporta un increment
en la cotització a la Seguretat Social a efectuar en relació amb el col·lectiu delimitat a
l’article 1, en els termes i les condicions que s’estableixin legalment.
Aplicació gradual en determinats supòsits.

Durant l’any 2008 l’accés al dret a la pensió de jubilació amb aplicació del coeficient
reductor que estableix aquest Reial decret queda limitat als que hagin complert 63 anys
d’edat, límit que es rebaixarà a 61 anys durant l’any 2009.
Tot i el que estableix el paràgraf anterior, quan, durant els expressats anys 2008 i
2009, per aplicació del que preveu aquest Reial decret pugui arribar a causar dret a la
pensió de jubilació un nombre de bombers que sobrepassi el 10 per cent de la plantilla
corresponent, l’accés al dret a la pensió s’ha de posposar en el temps mínim indispensable
per a la renovació de la plantilla esmentada.
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Disposició transitòria única.
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Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica
i règim econòmic de la Seguretat Social.
Disposició final segona.

Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per dictar les disposicions de caràcter
general necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 14 de març de 2008.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,
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