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ANTECEDENTS  
 Declaració pel diàleg social, de 8 de juliol del 2004, que estableix una sèrie d’àmbits per 

abordar en el procés de diàleg social 

 Informe de la Comissió d’experts creada per la Declaració pel diàleg social, que ha 
servit de base per al procés de negociació. 

 Acord de 9 de maig del 2006 per la millora del creixement i de l’ocupació, signat entre el 
Govern, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT. 

 Reial Decret llei 5/2006, de 9 de juny, per la millora del creixement i de l’ocupació, que 
suposa la transposició normativa de l’Acord del 9 de maig i que ser convalidat pel 
Congrés dels diputats. 
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ANÀLISI DE LA LLEI 
La Llei 43/2006 respecta, en línies generals, el contingut del Reial decret llei 5/2006 i de 
l’Acord del 9 de maig, que són els seus antecedents immediats.  

Segons l’Exposició de motius de la Llei, entre els problemes principals del mercat de treball 
espanyol que s’han de resoldre per complir els compromisos de l’Estratègia de Lisboa i 
millorar la situació dels treballadors hi ha: 

 reduïda taxa d’ocupació i activitat de les dones 

 taxa d’atur lleugerament superior a la mitjana de la Unió europea, especialment dels 
joves, les dones i els discapacitats. 

 segmentació contractes temporals/indefinits 

 elevada taxa de temporalitat, la més alta de la Unió europea. Especialment dels joves, 
les dones, els discapacitats, els menys qualificats i menors salaris. 

La Llei preveu la seva entrada en vigor pel dia 31 de desembre (dia següent de la seva 
publicació al BOE). No obstant això, cal tenir en compte que gran part de les mesures que 
estableix ja les contenia el Reial decret llei 5/2006.  

Les mesures contingudes a la Llei 43/2006 per fer front als problemes exposats poden 
sistematitzar-se en els grups següents:  

1. Foment de la contractació indefinida 

1.1. Programa de foment de l’ocupació 

Es formula un nou programa de foment de l’ocupació, malgrat que la Llei de Pressupostos 
generals pel 2006 ja n’havia aprovat un, que queda derogat per aquest. 

El Programa de foment de l’ocupació aprovat té algunes diferències respecte del previst per 
l’Acord i pel Reial decret llei.  

El nou Programa és més clar i més sistemàtic que els d’anys anteriors i es caracteritza a 
grans trets per: 

 Inclusió d’un Pla extraordinari per la reducció de la temporalitat a través de la conversió 
de la contractació temporal en indefinida feta abans de l’1 de gener del 2007. Malgrat 
que la Llei entra en vigor el 31 de desembre, cal tenir en compte que el Reial decret llei 
5/2006 també preveia aquesta mesura.   

 Supressió total a partir de 2007 dels incentius a la conversió de contractes temporals en 
indefinits excepte de contractes formatius, de relleu i de substitució per anticipació de 
l’edat de jubilació. L’objectiu és desincentivar el recurs inicial a contractes temporals 
posteriorment convertits en indefinits i bonificats. Per tant, la idea a partir d’ara és 
bonificar com a norma general només els contractes indefinits inicials. 
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 Substitució del sistema de percentatges de bonificació de quotes de la Seguretat Social 
(que beneficien més als treballadors amb salaris alts) per mòduls fixos d’ajuda mensual, 
diferents en funció dels col·lectius. 

 Els incentius es reconeixen també, de forma proporcional a la seva durada, en els 
contractes a temps parcial. 

 Ampliació de la durada dels incentius dels 2 als 4 anys per beneficiar la permanència 
dels contractes. Es manté el caràcter indefinit dels incentius pels més grans de 45 anys i 
discapacitats. 

 Extensió dels incentius als homes aturats entre 16 i 30 anys, fins ara exclosos. 

 Inclusió de nous col·lectius de dones la contractació de les quals s’incentiva: dones 
contractades en els 24 mesos següents a adopció o acolliment permanent i preadoptiu; 
dones que es reincorporen després de la suspensió del contracte en casos 
d’excedència per cura de fill i en el termini 2 anys des de l’inici permís per maternitat (es 
canvien els requisits temporals en cas d’excedència).... 

 Incentius per la contractació de víctimes de la violència de gènere. 

 La contractació de treballadors discapacitats, i en concret els contractats per centres 
especials d’ocupació, té un tractament més extens que el que preveia l’Acord del 9 de 
maig i el Reial decret llei.  

1.2. Contracte de foment de la contractació indefinida 

El contracte pel foment de la contractació indefinida, sorgit de l’Acord interconfederal per 
l’estabilitat de l’ocupació del 1997, té per objecte fomentar l’ocupació estable de col·lectius 
determinats de treballadors aturats i de treballadors amb contracte temporal i per la 
indemnització reduïda (de 33 dies de salari per any d’antiguitat amb un límit de 24 
mensualitats enlloc de 45) en cas d’acomiadament objectiu improcedent.  

La Reforma laboral del 2006 reobre la possibilitat de transformar contractes temporals en 
contractes de foment de l’ocupació indefinida, possibilitat que, arrel de la Reforma laboral del 
2001 s’admetia només per a contractes temporals celebrats abans del desembre 2003. Així, 
s’admet la transformació en un contracte de foment de la contractació indefinida d’aquells 
contractes temporals celebrats abans del 31-12-2007.  

A més, tot i no estar previst a expressament a l’Acord del 9 de maig, s’afegeix que en els 
supòsits de reconeixement de la improcedència d’un acomiadament objectiu, l’import a 
dipositar serà la diferència entre la indemnització posada a disposició del treballador i la 
indemnització reduïda prevista per aquest tipus de contracte (33 dies de salari per any 
d’antiguitat, amb un límit de 24 mensualitats). S’acull així el pronunciament de diverses 
sentències que admeten que la indemnització reduïda és procedent tant en els casos de 
declaració judicial d’improcedència com de reconeixement d’aquesta.  

1.3. Reducció de la cotització empresarial 

1.3.1. Es redueixen les quotes per protecció d’atur en els contractes indefinits. Del 6% passa 
al 5.75% i està previst que a partir del juliol del 2008 passi a ser el 5.50%. 
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S’elimina la superior cotització per atur en els contractes temporals a temps complet 
celebrats per ETT (passa del 7.70% al 6.70%) i per tant s’iguala a la contractació temporal 
directa.  

1.3.3 El tipus de cotització al Fons de garantia salarial passa del 0,4% al 0,2%. 

2. Millora de la utilització de la contractació temporal 

2.1. Contractes temporals 

El contracte per la formació (que tradicionalment es contraposa al contracte de pràctiques) 
estava pensat per menors de 21 anys per adquirir la formació pràctica i teòrica necessària 
per desenvolupar una feina amb un determinat nivell de qualificació. 

La reforma laboral del 2001 va suprimir aquest límit d’edat per determinats col·lectius 
(minusvàlids, estrangers en determinades circumstàncies, aturats de més de 3 anys, 
persones en risc d’exclusió social, alumnes treballadors a programes d’escoles taller, cases 
d’oficis i tallers d’ocupació). 

La reforma laboral 2006 torna a introduir límits d’edat per la celebració del contracte per 
formació. La norma general són 21 anys, 24 anys quan el contracte sigui amb aturats 
alumnes-treballadors a programes d’escoles taller i cases d’ofici i sens límit quan es tracti de 
discapacitats o d’aturats  alumnes-treballadors als programes dels tallers d’ocupació. 

2.2. Encadenament de contractes 

S’introdueixen mesures per intentar limitar l’encadenament abusiu de contractes temporals. 
Amb tot, la redacció de la Reforma laboral en aquest punt genera molts interrogants sobre 
els efectes reals d’aquesta mesura. 

S’incorpora, com a novetat respecte l’Acord inicial, una regla específica per l’encadenament 
de contractes a l’Administració Pública. Sembla incorporar-se la doctrina del Tribunal 
Suprem sobre les conseqüències de les irregularitats de la contractació temporal per part de 
les Administracions públiques i la figura del treballador indefinit no  fix de plantilla.  

2.3. Derogació del contracte d’inserció 

Es deroga la figura del contracte temporal d’inserció introduït a la Reforma laboral del 2001 
atès que es considera que no ha complert la seva funció. Era un tipus de contracte temporal 
que podia celebrar l’Administració amb treballadors aturats per realitzar una obra d’interès 
general o social com a mitjà d’adquisició d’experiència laboral i millora de l’ocupabilitat. 

3. Millora de la protecció d’atur de col·lectius específics 

3.1. Subsidi d’atur dels més grans de 45 anys 

S’elimina la referència a la durada mínima de la prestació d’atur la finalització de la qual 
dóna lloc a la percepció del subsidi. N’hi ha prou amb una prestació de durada mínima (120 
dies) no essent necessari que es tracti de 360 dies com abans. Per tant, es facilita l’accés al 
subsidi de d’un col·lectiu amb evidents problemes de reinserció laboral. 
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3.2. Treballadors fixos discontinus 

La Reforma laboral del 2006 equipara tots els treballadors fixos discontinus (tant si fan 
feines que es repeteixen en dates certes com si no) en ordre a l’accés a les prestacions 
d’atur. Es corregeix per tant la situació produïda a partir de la  Reforma de la protecció d’atur 
del 2002, que va comportar que  els treballadors amb contracte indefinit a temps parcial 
(contracte fix discontinu amb dates certes) no tinguessin protecció d’atur.  

Es reconeix el dret dels treballadors fixos discontinus al subsidi d’atur per més grans de 45 
anys. L’exigència  com a norma general que s’acrediti haver esgotat una  prestació d’atur de 
720 dies de prestació, es substitueix pels treballadors fixos discontinus per haver cotitzat 9 
anys com a fix discontinu i que hagin esgotat una prestació d’atur.  

3.3. Socis treballadors temporals de cooperatives de treball associat 

S’admet com a situació legal d’atur la finalització de la relació temporal societària.  

Com aspectes de l’Acord del 9 de maig que no s’han incorporat poden destacar-se els 
canvis en la renda activa d’inserció; la millora de la protecció d’atur dels treballadors agraris.  

4. Mesures diverses 

4.1. Ampliació de les prestacions del Fons de garantia salarial 

La Reforma laboral 2006 millora la protecció dels salaris deguts i de les indemnitzacions per 
acomiadament o extinció de contractes ampliant l’accés al Fons de garantia salarial que, 
amb caràcter general, actua en cas d’insolvència empresarial.  

En relació amb els salaris pendents de pagament: el mòdul salarial passa del doble al triple 
del SMI; s’inclou la part proporcional de les pagues extraordinàries en el còmput del SMI i 
s’augmenta el màxim abonable de 120 a 150 dies. 

En relació amb les indemnitzacions: s’inclouen les indemnitzacions conciliades judicialment; 
s’augmenta el mòdul salarial màxim del doble al triple del SMI diari amb inclusió de les 
pagues extra); s’incrementa la base de càlcul de les indemnitzacions de 25 dies per any de 
servei a 30 dies; s’incorporen tots els supòsits de les extincions objectives ex article 52 (no 
només 52 c) com fins ara; s’inclouen les indemnitzacions  decidides en base a la Llei de 
procediment concursal i les extincions de contractes temporals o de durada determinada.  

Finalment, s’assumeix el compromís de que les modificacions futures en el tipus de 
cotització i en l’import de les prestacions es determinin per la situació de l’excedent del FGS.  

4.2. Subcontractació 

Malgrat que el tema de la subcontractació va ser un dels centrals en el procés de negociació 
de la Reforma laboral del 2006, aquesta es limita a ampliar els drets d’informació i actuació 
coordinada dels representants dels treballadors de les empreses principals i les 
subcontractistes. 

4.3. Cessió il·legal 

S’afegeixen a la normativa de l’Estatut dels treballadors part dels criteris jurisprudencials que 
s’han anat elaborant per tal de distingir els supòsits de cessió il·legal de treballadors dels 
supòsits de subcontractació lícita.  
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4.4. Modernització del Servei públic d’ocupació 

Es mandata al Govern que en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei faci 
un Pla global de modernització del servei públic d’ocupació estatal.  

4.5. Inspecció de treball i seguretat social 

Es recullen els drets de consulta i participació dels interlocutors socials en la definició dels 
objectius i programes de la ITSS a través d’òrgans de representació de caràcter consultiu de 
composició tripartita i paritària.  

No es recull la referència a la necessitat de millorar les condicions i els mitjans d’actuació de 
la ITSS que era un dels punts importants de l’Acord del 9 de maig. 

4.6. Ocupació de joves 

La Llei introdueix com a novetat respecte l’Acord i el Reial decret llei el  mandat al Govern 
per a que en el termini de 9 mesos des de l’entrada en vigor de la llei presenti, previ acord 
amb els agents socials, mesures per regular formes de contractació que optimitzin l’entrada 
d’aquests al mercat de treball.  

4.7. Empreses d’inserció 

La Llei també introdueix com a novetat que el Govern en el termini de 6 mesos prèvia 
consulta amb els agents socials, ha d’aprovar la llei reguladora de les empreses d’inserció. 

4.8. Avaluació de les polítiques d’ocupació dels discapacitats 

S’estableix l’obligació del Govern i dels interlocutors socials d’avaluar les polítiques 
d’ocupació dels discapacitats.  
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