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ORDRE TAS/2632/2007, de 7 de setembre, per la
qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13
d’octubre, per la qual es regula el conveni
especial en el sistema de la Seguretat Social.
(«BOE» 221, de 14-9-2007.)

L’article 180 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, en la redacció que en fa la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
determina en els seus nous apartats 3 i 4 que les cotitzacions efectuades durant determinats períodes de reducció
de la jornada laboral per tenir cura de menors, discapacitats o familiars fins al segon grau de parentiu a què es
refereix l’article 37.5 del text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de
24 de març, s’han de computar incrementades fins al 100
per 100 de la quantia que hauria correspost si s’hagués
mantingut la jornada sense la reducció esmentada.
Aquesta nova modalitat de prestació familiar de
caràcter contributiu té una incidència directa sobre el conveni especial que regula l’article 21 de l’OrdreTAS/2865/2003,
de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial
en el sistema de la Seguretat Social, l’objecte del qual
consisteix al manteniment de les bases de cotització de
les quanties per les quals es cotitzava abans de la reducció de la jornada de treball com a conseqüència, entre
altres, de les funcions de cura que preveu l’article 37.5 del
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. En conseqüència, es procedeix a reformar l’esmentat article 21 a
fi de declarar la improcedència de la subscripció del conveni especial que regula durant aquests períodes de
reducció de la jornada laboral a què es refereix l’article
180.3 i 4 del text refós de la Llei general de la Seguretat
Social.
Sembla convenient, així mateix, possibilitar la subscripció de l’esmentat conveni especial en altres supòsits
de reducció de la jornada de treball en què també es produeix la disminució proporcional del salari o retribució,
tal com s’esdevé en els casos que regulen els articles 37.7
del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i 49.d)
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, a fi de fer efectiva la protecció o el dret a
l’assistència social integral de les treballadores i funcionàries que siguin víctimes de la violència de gènere.
D’altra banda, el Reial decret 615/2007, d’11 de maig,
pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de
les persones en situació de dependència, estableix la
inclusió obligatòria dels cuidadors no professionals dins
del camp d’aplicació del Règim general de la Seguretat
Social, en el qual queden en situació assimilada a la d’alta
mitjançant la subscripció d’un conveni especial, en els
termes i les condicions que s’hi determinen.
Sense perjudici de l’aplicació supletòria del que disposa el capítol I de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema
de la Seguretat Social, en el que no preveu el Reial decret
esmentat, d’acord amb el que assenyala el seu article 5,
és necessari regular alguns aspectes del conveni especial
dels cuidadors no professionals en el desplegament i
l’aplicació de l’esmentada norma reglamentària, en exercici de la facultat que la seva disposició final cinquena
atorga per a això al ministre de Treball i Afers Socials.
Aquests aspectes radiquen en la determinació de la
data d’efectes de l’esmentat conveni especial i, si s’escau,
de l’opció pel manteniment de la base de cotització prèvia
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a subscriure’l; en la fixació de la dedicació completa a les
atencions no professionals, atesa la seva incidència en la
cotització corresponent; a precisar l’abast de la compatibilitat del subsidi d’atur amb dret a la cotització per jubilació
amb aquest conveni; a declarar la improcedència de la
seva subscripció durant els períodes de reducció de la jornada laboral que preveu l’article 180.3 i 4 del text refós de
la Llei general de la Seguretat Social, i en l’assenyalament
de les causes específiques d’extinció del conveni i de la
cotització que, si s’escau, vagi a càrrec del cuidador.
Per abordar aquest desplegament normatiu és idònia
l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, pel fet que constitueix la disposició reglamentària que conté, de forma
unitària, la regulació de totes les modalitats de conveni
especial en el sistema de la Seguretat Social, a la qual
s’afegeix la del conveni per a cuidadors no professionals
mitjançant la corresponent modificació normativa en el
seu articulat.
Finalment, es procedeix a actualitzar la cita que a
l’apartat 2 de l’article 27 de l’Ordre TAS/2865/2003 es fa al
Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, substituint-la
per una altra al Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre
esportistes d’alt nivell i alt rendiment, en què es regulen
les particularitats del conveni especial a subscriure per
aquests esportistes i que ha procedit a derogar aquell.
Aquesta Ordre es dicta en ús de les atribucions conferides i en particular per la que preveu la disposició final
cinquena del Reial decret 615/2007, d’11 de maig.
En virtut d’això, disposo:
Article únic. Modificació de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13
d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en
el sistema de la Seguretat Social.
L’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es
regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat
Social, queda modificada de la manera següent:
U. L’article 21 queda redactat en els termes
següents:
«Article 21. Conveni especial en determinats supòsits de reducció de la jornada de treball amb
disminució proporcional del salari.
1. Els treballadors per compte d’altri o assimilats que redueixin la seva jornada de treball amb
disminució proporcional del salari o retribució, a
l’empara de l’article 37.4 bis, 5 i 7 del text refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, o dels articles 48.1.g) i h) i 49.d) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, poden subscriure la modalitat de conveni especial que regula
aquest article, a fi de mantenir les bases de cotització en les quanties per les quals cotitzaven abans de
la reducció de la jornada.
2. No escau la subscripció d’aquest conveni
especial durant els períodes de reducció de jornada
en què les cotitzacions es computin incrementades
fins al 100 per 100 de la quantia que hauria correspost si la jornada de treball s’hagués mantingut
sense la reducció esmentada, d’acord amb el que
preveu l’article 180.3 i 4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
3. La base mensual de cotització en aquest conveni especial està constituïda per la diferència entre
les bases corresponents a la reducció de jornada i la
de qualssevol de les bases escollida per l’interessat
d’entre les que assenyala l’article 6.2.1 d’aquesta
Ordre, però el còmput que preveuen els seus paràgrafs a) i b), respectivament, es refereix als 24 o als
12 mesos anteriors a l’inici de la situació de jornada
reduïda o, si s’escau, a la data en què s’extingeixi
l’obligació de cotitzar.
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4. La cotització a completar en aquesta modalitat de conveni especial és la corresponent a les situacions i contingències de jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia
comuna o accident no laboral, en el règim de la
Seguretat Social en què se subscrigui el conveni.
5. Els treballadors o assimilats que subscriguin
el conveni especial són considerats en situació
d’alta, a efectes del conjunt de l’acció protectora del
règim de Seguretat Social corresponent.»
Dos. L’apartat 2 de l’article 27 queda redactat de la
manera següent:
«2. Aquest conveni especial se subjecta a les
particularitats que estableix el Reial decret 971/2007,
de 13 de juliol, sobre esportistes d’alt nivell i alt rendiment, i, si no, cal atenir-se al que disposa el capítol
I d’aquesta Ordre.»
Tres. S’afegeix una nova secció al capítol II, en els
termes següents:
«SECCIÓ 6a

CONVENI ESPECIAL PER A CUIDADORS
DE PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Article 28. Conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
El conveni especial entre la Tresoreria General de
la Seguretat Social i els cuidadors no professionals
de persones en situació de dependència, als efectes
de la seva inclusió en el Règim general de la Seguretat Social, es regeix pel Reial decret 615/2007, d’11 de
maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència,
i, d’acord amb el que disposa el seu article 5, pel
capítol I d’aquesta Ordre en el que no preveu el seu
articulat, amb les particularitats següents:
1. El conveni especial té efectes des del mateix
dia en què la prestació econòmica per a atencions
familiars concedida a la persona en situació de
dependència, d’acord amb la resolució que l’hagi
reconegut, sempre que el cuidador compleixi les
condicions que exigeixen els articles 1 i 2 del Reial
decret 615/2007, d’11 de maig, per al seu enquadrament en la Seguretat Social.
En cas que, amb posterioritat a la concessió de la
prestació econòmica a la persona atesa per ell, el
cuidador no professional interrompi l’activitat per la
qual estigui inclòs en el sistema de la Seguretat
Social o no estigui en alguna de les altres situacions
en què no correspon la subscripció del conveni
especial conforme a l’article 2 del Reial decret
615/2007, d’11 de maig, la data d’efectes del conveni
s’ha de determinar d’acord amb el que disposa l’article 5.2 d’aquesta Ordre.
2. Als efectes de la subscripció d’aquest conveni especial, es considera que les funcions de cura
no professionals atenyen la dedicació completa a
què es refereix l’article 4.1 del Reial decret 615/2007,
d’11 de maig, quan es prestin durant 40 hores setmanals.
3. En el supòsit de subscripció del conveni
especial per part de treballadors perceptors del subsidi per atur amb dret a cotització per la contingència de jubilació, la quota del conveni es redueix en la
part que correspongui a la contingència esmentada.
Els interessats que hagin subscrit el conveni especial que regula l’article 24 d’aquesta Ordre poden
mantenir la base per la qual estiguin cotitzant, no
obstant l’extinció d’aquest darrer, en els termes que
estableixen els articles 2.5 i 4.2 del Reial decret 615/2007,
d’11 de maig.
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4. No escau la subscripció d’aquest conveni
especial durant els períodes de reducció de jornada
de treball en què les cotitzacions es computin incrementades fins al 100 per 100 de la quantia que hauria correspost si la jornada s’hagués mantingut
sense la reducció esmentada, d’acord amb el que
preveu l’article 180.3 i 4 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.
5. Aquest conveni especial s’extingeix per les
causes que assenyala l’article 10.2 d’aquesta Ordre,
tret de les que recullen els seus paràgrafs c) i e), així
com per les següents:
a) Perquè el cuidador adquireix la condició de
titular d’una pensió de viduïtat o a favor de familiars,
quan tingui 65 o més anys.
b) Per mort de la persona en situació de dependència o extinció de la prestació econòmica per a
atencions familiars percebuda per ella.
c) Quan el cuidador deixi de prestar els seus
serveis com a tal o, en general, de complir les condicions i els requisits que estableix el Reial decret
615/2007, d’11 de maig.
6. Quan el cuidador no professional hagi optat
per mantenir la base de cotització per la qual estava
cotitzant, en els supòsits a què es refereix l’article
4.2 del Reial decret 615/2007, d’11 de maig, els efectes de l’opció han de coincidir amb els del conveni
especial que assenyala l’apartat 1 si es presenta la
sol·licitud dins dels 90 dies naturals següents al de la
baixa en el règim que correspongui per l’activitat o
conveni anterior o al de la reducció de la jornada. Si
l’opció es formula fora del termini abans indicat, té
efectes des del dia de presentació de la sol·licitud.
En aquests supòsits, el dret a cotitzar per part del
cuidador s’extingeix per les causes següents:
a) Per renúncia a l’abonament de la part de
quota a càrrec seu, comunicada a la Tresoreria General de la Seguretat Social. En aquest cas, els efectes
de la renúncia tenen lloc a partir del primer dia del
mes següent a la data de la comunicació.
b) Per falta d’abonament de tres mensualitats
consecutives o cinc d’alternatives de la part de
quota a càrrec seu, llevat de causa justificada de
força major degudament acreditada.»
Quatre. L’actual article 28 passa a constituir el nou
article 29, amb la mateixa redacció.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 7 de setembre de 2007.–El ministre de Treball i
Afers Socials, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
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CORRECCIÓ d’errors del Reial decret 1031/2007,
de 20 de juliol, pel qual es desplega el marc de
participació en els mecanismes de flexibilitat del
Protocol de Kioto. («BOE» 221, de 14-9-2007.)

Havent observat errors en el Reial decret 1031/2007, de
20 de juliol, pel qual es desplega el marc de participació

