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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
3609 Correcció d’errors i errates del Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de 

mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de 
major edat i promoure l’envelliment actiu.

Advertits errors en el Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a 
afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu, publicat en el «Boletín Oficial del Estado», suplement en valencià al 
número 65, de 16 de març de 2013, es fan les rectificacions oportunes:

En la pàgina 12, article 7, apartat u, en la redacció que es fa de l’apartat 1 de l’article 
166 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, primera i segona línies, on diu: «…l’edat a què es referix 
l’article 161.1.a) i la disposició transitòria vint…», ha de dir: «…l’edat a què es referixen 
l’article 161.1.a) i la disposició transitòria vint…».

En la pàgina 12, article 7, apartat u, la taula d’edats per a l’accés a la jubilació parcial 
inclosa en el primer paràgraf de l’article 166.2.a) del text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i que consta al 
final de la pàgina, ha de substituir-se per la següent:

Any del fet causant Edat exigida segons períodes cotitzats en el 
moment del fet causant

Edat exigida amb 33 anys cotitzats 
en el moment del fet causant

2013 61 i 1 mes 33 anys i 3 mesos o més 61 i 2 mesos
2014 61 i 2 mesos 33 anys i 6 mesos o més 61 i 4 mesos
2015 61 i 3 mesos 33 anys i 9 mesos o més 61 i 6 mesos
2016 61 i 4 mesos 34 anys o més 61 i 8 mesos
2017 61 i 5 mesos 34 anys i 3 mesos o més 61 i 10 mesos
2018 61 i 6 mesos 34 anys i 6 mesos o més 62 anys
2019 61 i 8 mesos 34 anys i 9 mesos o més 62 i 4 mesos
2020 61 i 10 mesos 35 anys o més 62 i 8 mesos
2021 62 anys 35 anys i 3 mesos o més 63 anys
2022 62 i 2 mesos 35 anys i 6 mesos o més 63 i 4 mesos
2023 62 i 4 mesos 35 anys i 9 mesos o més 63 i 8 mesos
2024 62 i 6 mesos 36 anys o més 64 anys
2025 62 i 8 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 4 mesos
2026 62 i 10 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 8 mesos

2027 i següents 63 anys 36 anys i 6 mesos 65 anys

En la pàgina 13, article 7, apartat u, en la redacció que es fa del primer paràgraf de la 
lletra f) de l’article 166.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la tercera i quarta línies, on diu: 
«…l’edat de jubilació a què es referix l’article 161.1.a) i la disposició transitòria vint.», ha 
de dir: «…l’edat de jubilació a què es referixen l’article 161.1.a) i la disposició transitòria 
vint.».

En la pàgina 13, article 7, apartat u, en la redacció que es fa del segon paràgraf de la 
lletra f) de l’article 166.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la quarta i quinta línies, on diu: 
«…l’edat de jubilació a què es referix l’article 161.1.a) i la disposició transitòria vint.», ha 
de dir: «…l’edat de jubilació a què es referixen l’article 161.1.a) i la disposició transitòria 
vint.».
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En la pàgina 16, article 10, en la redacció que es fa de la disposició addicional setze 
de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema 
de Seguretat Social, apartat 1.b), segon paràgraf, sèptima línia, on diu: «... en els tres 
anys anteriors o l’any posterior a l’inici del procediment d’acomiadament col·lectiu.», ha 
de dir: «...en els tres anys anteriors, amb el límit del 27 d’abril de 2011, o l’any posterior a 
l’inici del procediment d’acomiadament col·lectiu.».

En la pàgina 19, disposició addicional primera, quarta i quinta línies, on diu: «…de 
l’entrada en vigor d’esta llei,...», ha de dir: «…de l’entrada en vigor d’este reial decret 
llei,…».

En la pàgina 22, disposició addicional quinta, última línia, on diu: «…capítol primer 
d’este decret llei.», ha de dir: «…capítol I d’este reial decret llei.».

En la pàgina 23, en la disposició addicional novena, en la quinta línia, on diu: «…, introduït 
per…», ha de dir: «…, introduïda per…».

En la pàgina 24, disposició final primera. dos, en la redacció que es fa de l’article 229 
del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, últim paràgraf, on diu: «Amb este fi, l’entitat gestora podrà 
suspendre l’abonament de les prestacions…», ha de dir: «L’entitat gestora podrà 
suspendre l’abonament de les prestacions …».

En la pàgina 24, en la disposició final primera. tres, en la redacció que es fa de l’apartat 
6 de la disposició addicional octava del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, on diu: «No obstant el que s’ha 
indicat en els apartats precedents, el que disposa l’article 166.3 i …», ha de dir: «No obstant 
el que s’ha indicat en els apartats precedents, el que disposa l’article 163.3, pel que fa a la 
reducció del 0,50 per 100 prevista en el seu segon incís, i …».

En la pàgina 26, disposició final quarta, en la redacció que es fa de la regla 4a de 
l’apartat 1 de la disposició addicional primera del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, 
segona línia, on diu: «…de la cotització a ingressar per a este conveni especial,…», ha de 
dir: «…de la cotització a ingressar per este conveni especial,…».

En la pàgina 31, disposició final sèptima. cinc, en la redacció que es fa de l’article 
5.2.b) del Reial Decret 1484/2012, de 29 d’octubre, sobre les aportacions econòmiques a 
realitzar per les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments col·lectius que 
afecten treballadors de cinquanta o més anys, on diu: «..., així com el percentatge mitjà 
d’estos sobre els ingressos.», ha de dir: «..., així com el percentatge mitjà dels beneficis 
sobre els ingressos.».
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