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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
14777 Reial decret 1382/2008, d’1 d’agost, pel qual, en desplegament de la Llei 

18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedeix a la integració dels treballadors 
per compte propi del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, 
i la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, es modifiquen 
diversos reglaments generals en l’àmbit de la Seguretat Social.
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La Llei 18/2007, de 4 de juliol, ha procedit a integrar els treballadors per compte propi 
del règim especial agrari de la Seguretat Social en el règim especial de la Seguretat Social 
dels treballadors per compte propi o autònoms amb efectes des de l’1 de gener de 2008, i 
ha creat alhora i amb idèntica data d’efectes, dins de l’últim dels esmentats règims, el 
sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, que té uns mecanismes 
específics de cotització. Als efectes de l’acreditació i posterior comprovació per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social dels requisits per a la inclusió a l’esmentat sistema especial, 
l’esmentada Llei es remet a la forma i els terminis que es determinin per reglament.

D’altra banda, la Llei 20/2007, d’11 de juliol, per la qual es regula l’Estatut del treball 
autònom, conté diverses previsions en matèria de Seguretat Social, entre les quals n’hi ha 
algunes amb una incidència directa en l’enquadrament i la cotització dels treballadors per 
compte propi o autònoms en el sistema de la Seguretat Social, com són les relatives a la 
cobertura de la incapacitat temporal i de les contingències professionals dels esmentats 
treballadors i a la possibilitat que aquests tenen de contractar com a treballadors per 
compte d’altri els seus fills menors de 30 anys, mesures que a més estan estretament 
relacionades amb les de la Llei 18/2007, de 4 de juliol.

L’objecte d’aquest Reial decret consisteix a aplicar i donar el desplegament reglamentari 
necessari a les esmentades mesures legals pel que fa a l’enquadrament i la cotització a la 
Seguretat Social dels treballadors del règim especial agrari i del règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms, en particular dels inclosos al sistema especial 
per a treballadors per compte propi agraris, així com la col·laboració que les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social presten en la cobertura 
de la seva incapacitat temporal i contingències professionals.

Per això s’ha procedit a efectuar les modificacions oportunes en els reglaments 
generals que regulen les matèries abans indicades.

En primer lloc, el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, 
baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
84/1996, de 26 de gener, en què es retoca o es fa una nova redacció dels preceptes 
reguladors de les peculiaritats que sobre aquestes matèries tenen els règims especials 
agrari i dels treballadors per compte propi o autònoms, en particular pel que fa a la cobertura 
de la incapacitat temporal i de les contingències professionals en aquest últim règim i a les 
especificitats del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, al qual es 
dedica un nou article en què es regula, a més d’aquesta cobertura, el procediment per a 
l’acreditació i comprovació dels requisits que determinen la inclusió en aquest.

A continuació, es modifica el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres 
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i es 
fa una nova redacció de la subsecció 1a de la secció 3a del capítol II, relativa a la cotització 
a càrrec dels treballadors en el règim especial agrari, que ara passa a estar referida només 
a treballadors per compte d’altri. D’altra banda, la regulació de la cotització en el règim 
especial dels treballadors per compte propi o autònoms, en particular la relativa a la 
incapacitat temporal i a les contingències professionals, també s’adapta a les novetats 
legals abans exposades.
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El Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1415/2004, d’11 de juny, amplia la redacció de l’article 56, sobre terminis reglamentaris per 
a l’ingrés de quotes, a fi de completar la regulació que el Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat 
Social efectua en matèria de comprovació i revisió de la inclusió en el sistema especial per 
a treballadors per compte propi agraris.

Finalment, es reformen els articles del Reglament sobre col·laboració de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 1993/1995, de 7 de desembre, que han estat afectats per les lleis 18/2007, de 4 de 
juliol, i 20/2007, d’11 de juliol, quant a la formalització de la cobertura de la incapacitat 
temporal i de les contingències professionals dels treballadors per compte propi o 
autònoms.

A la part final d’aquest Reial decret es recullen diverses previsions transitòries i es 
regulen situacions especials que s’han de preveure com a conseqüència de les reformes 
que s’hi aborden, i també es deroguen expressament alguns articles del Reglament general 
sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social afectats per les reformes 
legals a què ara es dóna aplicació i desplegament.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen l’article 5 i la disposició final 
setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i de les habilitacions específiques contingudes a la 
disposició final segona de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, i la disposició final tercera de la 
Llei 20/2007, d’11 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia 
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 1 d’agost de 2008,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, 
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

El Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions 
de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 
de gener, es modifica en els termes següents:

U. S’afegeixen dos nous paràgrafs a l’apartat 1 i es modifica el paràgraf primer de 
l’apartat 2 de l’article 40, en els termes següents:

«La declaració assenyalada al paràgraf anterior no ha de ser objecte de 
presentació quan es tracti de fills de menys de 30 anys de treballadors autònoms 
que siguin contractats per aquests com a treballadors per compte d’altri, encara que 
convisquin amb ells, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera de la 
Llei 18/2007, de 4 de juliol, i desena de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, circumstància 
que s’ha de fer constar en els documents o sistemes especialment establerts per 
sol·licitar l’alta dels treballadors per compte d’altri. Una vegada complerta aquest 
edat, perquè aquests familiars puguin continuar inclosos com a treballadors per 
compte d’altri en el règim de la Seguretat Social que correspongui, és necessari 
presentar la referida declaració en el termini dels 30 dies naturals següents al del 
compliment d’aquesta edat.

En aquests casos, els fills que convisquin amb els treballadors autònoms no 
cotitzen per la contingència de desocupació fins que compleixin l’edat de 30 anys.

2. El treballador autònom que sigui titular del negoci industrial o mercantil o de 
l’explotació agrària o maritimopesquera respon subsidiàriament del compliment de 
les obligacions d’afiliació, alta, baixa i comunicació de variacions de dades que 
corresponguin als familiars que, per dur a terme una activitat en aquest negoci o 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 219  •  Dimecres 10 de setembre de 2008  •  Secc. I.  Pàg. 3

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

14
77

7-
C

explotació, estiguin compresos en el camp d’aplicació del règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms i, com a treballadors per compte propi, del 
règim especial dels treballadors del mar.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 41 queda redactat de la manera següent:

«1. S’han de sol·licitar tantes altes i baixes dels qui estiguin en la situació de 
pluriactivitat que determina l’article 7.4.1r com els règims en què estiguin compresos, 
i ho han de fer les persones i en les formes i condicions generals establertes als 
articles 29 i següents d’aquest Reglament.

En el cas de realització simultània de dues activitats o més que donin lloc a la 
inclusió en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, l’alta en 
aquest règim, així com la cotització a aquest, són úniques i s’han de practicar en els 
termes indicats pels articles 46.3 i 47.4.4a d’aquest Reglament.

En tot cas, si una de les activitats determina la inclusió en el sistema especial 
per a treballadors per compte propi agraris, l’alta s’ha de fer per aquesta activitat.

A aquests efectes, les direccions provincials de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i les administracions de la Seguretat Social que en depenen poden 
demanar un informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.»

Tres. L’article 45 queda redactat de la manera següent:

«Article 45. En el règim especial agrari.

1. Els treballadors compresos al camp d’aplicació del règim especial agrari de 
la Seguretat Social estan obligats a la seva inscripció en el cens a què es refereix la 
secció 2a del capítol II del text refós de l’esmentat règim especial, aprovat pel Decret 
2123/1971, de 23 de juliol; a aquests efectes s’apliquen les normes següents:

1a L’obligació de sol·licitar la inscripció en el cens neix des del moment en què 
el treballador reuneixi les condicions que determinen la seva inclusió en el camp 
d’aplicació d’aquest règim especial.

2a La sol·licitud d’inscripció en el cens, formes de promoure-la, termini, lloc, 
formalitats per a la seva pràctica i efectes de l’esmentada inscripció, així com la 
comunicació de les variacions que es produeixin es regeixen per les normes 
establertes per a l’afiliació i l’alta als articles 23 i següents d’aquest Reglament, amb 
les especialitats següents:

a) A les sol·licituds d’inscripció en el cens dels treballadors que ocupin en 
tasques agràries, formulades amb anterioritat al començament de la prestació de 
serveis, així com respecte als que ja hi estiguin inscrits, els empresaris han 
d’adjuntar-hi una comunicació en la forma que determini la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, en què figurin les dades personals i la data prevista per a la 
realització de la primera jornada real de cadascun dels treballadors agraris que 
ocupin.

Així mateix, dins els sis primers dies de cada mes natural, els empresaris han de 
comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la forma que aquesta 
determini, el nombre total de jornades prestades a aquests per cada treballador 
durant el mes natural anterior o, si s’escau, la no realització de la comunicada amb 
caràcter previ a què es refereix el paràgraf anterior.

En cas de cessament definitiu en la relació laboral per als treballadors fixos 
aquesta comunicació s’ha de fer en el termini de sis dies des de l’última jornada real 
realitzada.

En finalitzar la prestació de serveis, els empresaris han de lliurar a cada 
treballador un justificant de la realització de jornades reals, en què constin les dades 
de l’empresari, les dates d’iniciació i finalització i el nombre total de jornades 
prestades.

Per acreditar l’activitat agrària el treballador pot obtenir de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social un justificant de la realització de jornades reals, en què constin 
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les dades de l’empresari, el tipus de relació laboral, fixa o eventual, les dates 
d’iniciació i finalització de l’activitat agrària, el nombre total de jornades prestades a 
l’empresari i les dates en què ha tingut lloc l’activitat.

b) La petició d’inscripció del treballador en el cens per l’empresari equival a les 
sol·licituds d’afiliació i d’alta d’aquell en aquest règim especial. Així mateix, la 
comunicació per l’empresari de la realització de jornades reals equival a la sol·licitud 
d’inclusió en el cens si el treballador no hi figura ja inscrit.

Per acreditar la realització de les tasques agràries i altres circumstàncies 
determinades als articles 2 i següents del text refós del règim especial agrari de la 
Seguretat Social, tant a efectes de l’alta com de la permanència i de la baixa en 
aquest, els interessats poden utilitzar tots els mitjans de prova admesos en dret i, 
especialment, la comunicació d’iniciació i finalització de jornades reals.

c) La inscripció dels treballadors en el cens té efectes d’afiliació al sistema de 
la Seguretat Social per a aquells que prèviament no hi estiguin afiliats i equival a 
l’alta, inicial o successiva, en aquest règim especial, cosa que produeix efectes amb 
vista a la cotització i l’acció protectora de conformitat amb el que estableix l’article 
35.5 d’aquest Reglament.

d) Les obligacions dels empresaris establertes en els apartats anteriors són 
independents d’aquelles que els corresponguin quant a la protecció de les 
contingències d’accidents de treball i malalties professionals respecte als treballadors 
per compte d’altri que els prestin serveis, conforme al que estableix l’article 14 
d’aquest Reglament.

3a La baixa en aquest règim especial té lloc quan el treballador no realitzi 
tasques agràries per compte d’altri en els termes i les condicions que fixa aquest 
article o quan es comprovi que va ser donat d’alta indegudament, cas en què cal 
atenir-se al que disposa l’article 60.

La situació d’inactivitat en les tasques agràries, tant si es realitzen altres activitats 
com si no, únicament motiva la baixa en aquest règim especial, quan no hagi estat 
expressament sol·licitada pel treballador, en els casos següents:

a) En els casos d’inactivitat total o en aquells en què el treballador es dediqui, 
amb caràcter exclusiu i ininterrompudament, a altres activitats durant períodes 
superiors a sis mesos naturals consecutius, comptats des del dia d’inici de l’altra 
activitat o, en el cas d’inactivitat total, des del moment del cessament en les seves 
tasques agràries per compte d’altri, que s’entén produït des de la finalització de 
l’últim mes en què s’hagi efectuat l’última jornada real o, si s’escau, des de la 
finalització de la percepció de la prestació, el subsidi per desocupació o la renda 
agrària, sempre que s’ingressin les quotes fixes corresponents relatives a l’esmentat 
treballador. A aquests efectes, s’exclouen del còmput d’aquests períodes de temps 
aquells en què els treballadors estiguin en les situacions d’incapacitat temporal, 
maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, encara 
que no tinguin dret a la percepció del subsidi corresponent per falta del període de 
cotització mínim exigit, si s’escau.

En aquests casos, els treballadors agraris han de sol·licitar la baixa en aquest 
règim especial dins el termini dels sis dies següents a aquell en què se sobrepassi 
l’indicat límit i l’esmentada baixa té efectes a partir del primer dia del setè mes 
següent a aquell en què s’iniciïn les altres activitats o al de l’última jornada realitzada 
pel treballador o de la finalització de la percepció de la prestació, el subsidi per 
desocupació o la renda agrària.

Transcorregut aquest termini sense presentació de la sol·licitud de baixa, la 
Tresoreria General de la Seguretat Social ho pot acordar d’ofici.

b) Quan no hi hagi comunicació de la realització de jornades reals durant sis 
mesos naturals consecutius i sense que durant aquests mesos el treballador ingressi 
la quota fixa corresponent a aquest règim especial, la Tresoreria General de la 
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Seguretat Social ha de donar de baixa el treballador amb efectes de l’últim dia del 
mes en què realitzi l’última jornada real comunicada.

4a Als treballadors agraris inclosos en aquest règim especial que, per un 
període superior a sis mesos, naturals i consecutius, realitzin treballs en virtut dels 
quals hagin quedat enquadrats en un règim diferent de l’agrari de la Seguretat Social 
i siguin baixa d’aquest, una vegada hagin finalitzat els treballs esmentats o hagin 
esgotat les corresponents prestacions econòmiques de la Seguretat Social, incloses 
les prestacions i els subsidis per desocupació a què tinguin dret pels esmentats 
treballs, poden sol·licitar i obtenir la inscripció en el cens agrari de la Seguretat 
Social, sense necessitat de tornar a acreditar els requisits d’habitualitat i mitjà 
fonamental de vida per a la inclusió en el règim especial agrari, sempre que la 
sol·licitud es formuli dins els tres mesos següents a la data de finalització dels treballs 
o de les prestacions o subsidis indicats.

5a En els casos a què es refereixen les normes anteriors, quan el treballador 
iniciï o finalitzi la seva activitat agrària per compte d’altri sense coincidir amb el 
principi o la fi de mes natural o no coincideixi la data prevista amb la comunicada per 
l’empresari o el treballador, la inscripció o la baixa en el cens d’aquest règim especial 
produeix efectes, respectivament, des del dia en què comenci l’activitat agrària en 
l’esmentat mes o des del dia en què hagi deixat de reunir les condicions per estar 
inclòs en l’esmentat règim.

6a Correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social el reconeixement 
del dret a la inscripció dels treballadors en el cens i la baixa en aquest, i pot requerir 
les dades, els documents o els informes pertinents per acreditar la concurrència 
dels requisits determinants de la inclusió o de la baixa en el cens.

7a Les variacions de les circumstàncies que concorrin en els treballadors 
inscrits en el cens i que determinin la modificació de la quantia de la seva cotització 
mensual tenen efectes a partir del mes natural següent a la data en què aquestes 
variacions van tenir lloc, si van ser comunicades dins el termini, i del mes següent a 
aquell en què van ser conegudes per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
en un altre cas, llevat que es provi que es van produir amb anterioritat, cas en què 
tenen efectes des del mes següent a aquell en què van tenir lloc, sense perjudici de 
les sancions i altres efectes que siguin procedents.

2. Competeix a la Tresoreria General de la Seguretat Social la constitució del 
cens laboral de treballadors agraris o l’actualització de l’existent, així com establir i 
actualitzar, si s’escau, un cens d’empresaris agraris, i periòdicament ha de realitzar 
operacions censals per garantir l’exactitud i la vigència de les dades relatives a 
treballadors i empresaris.

3. En els casos de pastors, guardes rurals i de vedats de caça i pesca, i guardes 
particulars del camp enquadrats en el règim especial agrari de la Seguretat Social, 
que tinguin al seu càrrec la custòdia de bestiar o la vigilància d’explotacions agràries 
de diversos propietaris o titulars, tots i cadascun d’aquests són responsables, en 
forma solidària, del compliment de l’obligació de formalitzar la protecció per accidents 
de treball i malalties professionals i de les conseqüències que derivin del seu 
incompliment.»

Quatre. L’article 46 queda redactat de la manera següent:

«Article 46. En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms. 
Afiliació, altes i baixes.

1. L’afiliació, altes, baixes i variacions de dades dels treballadors compresos 
en el camp d’aplicació d’aquest règim especial s’han de fer d’acord amb les 
peculiaritats que assenyalen els apartats següents, sense perjudici de les que 
estableix especialment l’article 47 bis respecte als que estiguin inclosos en el sistema 
especial per a treballadors per compte propi agraris.
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2. Les afiliacions i les altes, inicials o successives, són obligatòries i produeixen 
efectes amb vista a la cotització i a l’acció protectora des del primer dia del mes 
natural en què concorrin en la persona de què es tracti les condicions que determinen 
la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms, sempre que s’hagin sol·licitat en els termes establerts per 
l’article 32.3 d’aquest Reglament.

1r Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari també tenen efectes des 
del primer dia del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en 
aquest règim especial.

En aquests casos i sense perjudici de les sancions administratives que siguin 
procedents pel seu ingrés fora de termini, les cotitzacions corresponents a períodes 
anteriors a la formalització de l’alta són exigibles i produeixen efectes amb vista a 
les prestacions una vegada hagin estat ingressades, amb els recàrrecs que legalment 
corresponguin, llevat que per aplicació de la prescripció no siguin exigibles aquestes 
quotes ni per això vàlides als efectes de prestacions.

Les cotitzacions també donen lloc a la meritació d’interessos des de la data en 
què siguin ingressades i de conformitat amb el tipus d’interès legal del diner vigent 
en el moment del pagament.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de donar compte de les altes 
sol·licitades fora del termini reglamentari a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social.

2n Són procedents l’afiliació i l’alta d’ofici en aquest règim per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social en els supòsits que resulten dels articles 26 i 29.1.3r 
d’aquest Reglament, i també tenen efectes des del dia primer del mes natural en 
què s’acrediti la concurrència dels requisits per a la inclusió en aquest règim especial, 
en els termes i amb l’abast que preveu l’apartat 1r precedent.

3. Quan els treballadors autònoms realitzin simultàniament dues activitats o 
més que donin lloc a la inclusió en aquest règim especial, l’alta en aquest règim ha 
de ser única, tot i que han de declarar totes les seves activitats en la sol·licitud d’alta 
o, si es produeix la pluriactivitat després d’aquesta, mitjançant la corresponent 
variació de dades, en els termes i amb els efectes assenyalats als articles 28 i 37 
d’aquest Reglament. De la mateixa manera s’ha de procedir en cas que variï o 
finalitzi la seva situació de pluriactivitat.

En funció de les declaracions, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de 
donar compte de les activitats exercides en cada moment a la mútua d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social amb què el treballador hagi 
formalitzat la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i, si 
s’escau, de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

4. Les baixes dels treballadors en aquest règim especial tenen efectes des del 
primer dia del mes següent a aquell en què hagin cessat en l’activitat que en determini 
la seva inclusió, sempre que s’hagin sol·licitat dins el termini i en la forma 
establerts.

1r Quan, tot i haver deixat de reunir els requisits i les condicions que determinin 
la inclusió del treballador en aquest règim especial, aquest no sol·liciti la baixa o la 
sol·liciti dins el termini i en una forma diferents dels establerts a aquest efecte, o bé 
la baixa es practiqui d’ofici, l’alta així mantinguda té efectes quant a l’ obligació de 
cotitzar en els termes que determinen l’article 35.2 d’aquest Reglament i no es 
considera en situació d’alta quant al dret a les prestacions.

2n La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de donar compte de les 
baixes sol·licitades o practicades fora del termini reglamentari a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social.

5. A les sol·licituds d’alta i baixa de treballadors en aquest règim especial s’hi 
han d’adjuntar els documents i els mitjans de prova que determinin la procedència 
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d’una o altra. A aquests efectes s’hi poden adjuntar algun o alguns dels que 
s’especifiquen a continuació:

a) Document que acrediti que el sol·licitant té la titularitat de qualsevol empresa 
individual o familiar o d’un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, 
usufructuari i un altre concepte anàleg o document acreditatiu del cessament en 
l’esmentada titularitat.

b) Justificant d’abonar l’impost sobre activitats econòmiques o qualsevol altre 
impost per l’activitat desenvolupada o certificació de no abonar aquest impost, l’un i 
l’altra referits, com a màxim, als últims quatre anys.

c) Còpia de les llicències, permisos o autoritzacions administratives, que siguin 
necessaris per a l’exercici de l’activitat de què es tracti i, si no, indicació de l’organisme 
o administració que les hagi concedit o còpia de la documentació acreditativa de la 
seva extinció o cessament.

d) Declaració responsable de l’interessat i qualssevol altres, proposats o no 
pel sol·licitant, que li siguin requerits a aquests efectes per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social.»

Cinc. L’article 47 queda redactat de la manera següent:

«Article 47. En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms. 
Cobertura de determinades contingències.

1. La protecció de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes 
i de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals pels treballadors 
compresos en el camp d’aplicació d’aquest règim especial s’ha d’efectuar d’acord 
amb les peculiaritats assenyalades als apartats següents, sense perjudici de les 
establertes especialment a l’article 47 bis respecte als que estiguin inclosos en el 
sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.

2. La cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada 
de contingències comunes en aquest règim especial té caràcter obligatori, sense 
perjudici del que preveu l’apartat següent, i s’ha de formalitzar amb una mútua 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, que està 
obligada a acceptar qualsevol proposta d’adhesió que se li formuli a aquest efecte, 
de conformitat amb el que preveuen els articles 74 i 75 del Reglament general sobre 
col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.

3. Els treballadors autònoms que tinguin coberta la prestació per incapacitat 
temporal en un altre règim del sistema de la Seguretat Social en què també estiguin 
d’alta poden acollir-se, mentre es mantingui la seva situació de pluriactivitat, 
voluntàriament a la cobertura de l’esmentada prestació en aquest règim especial i 
també, si s’escau, renunciar-hi.

El que indica el paràgraf anterior no és aplicable als treballadors autònoms que, 
fins i tot trobant-se en situació de pluriactivitat amb alta en un altre règim, tinguin la 
condició d’econòmicament dependents o duguin a terme activitats en què la 
cobertura de les contingències professionals sigui obligatòria perquè tenen més risc 
de sinistralitat.

L’opció i la renúncia a la protecció de la incapacitat temporal s’han de fer d’acord 
amb les normes següents:

1a L’opció a favor de la cobertura, que s’ha de formalitzar amb una mútua 
d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en els termes 
assenyalats a l’apartat 2, es pot realitzar en el moment de causar alta en aquest 
règim especial i els seus efectes han de coincidir amb els de l’esmentada alta.

Si no s’exerceix l’opció a què es refereix el paràgraf anterior, aquests treballadors 
poden optar per acollir-se a la protecció mitjançant una sol·licitud per escrit que s’ha 
de formular abans de l’1 d’octubre de cada any, amb efectes des del dia 1 de gener 
de l’any següent.
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Els drets i les obligacions derivats de l’opció a favor de la cobertura de la prestació 
per incapacitat temporal són exigibles durant el període d’un any natural, que es 
prorroga automàticament per períodes de la mateixa durada.

2a La renúncia a la cobertura de la prestació d’incapacitat temporal es pot fer, 
mitjançant sol·licitud per escrit, en els casos següents:

a) Amb caràcter general, abans de l’1 d’octubre de cada any, amb efectes des 
del dia 1 de gener de l’any següent.

b) Quan la situació de pluriactivitat es produeixi posteriorment a l’alta en aquest 
règim especial, dins els 30 dies següents al de l’alta per la nova activitat, amb efectes 
des del primer dia del mes següent al de la renúncia. Altrament, és aplicable el que 
disposa l’apartat a).

c) Quan els treballadors deixin de reunir els requisits per tenir la condició 
d’econòmicament dependents o de desenvolupar una activitat amb alt risc de 
sinistralitat, i romanguin d’alta en aquest règim especial, amb efectes des del primer 
dia del mes següent a aquell en què s’hagi extingit el respectiu contracte o en què 
hagi finalitzat l’esmentada activitat, sempre que la variació de dades corresponent 
es comuniqui dins del termini escaient; altrament, la cobertura es manté fins a l’últim 
dia del mes en què produeixi efectes l’esmentada variació, en els termes previstos 
per l’article 37.3 d’aquest Reglament.

La renúncia realitzada en els casos anteriors no impedeix tornar a exercir l’opció 
per aquesta cobertura, sempre que hagi transcorregut, com a mínim, un any natural 
des que va tenir efectes la renúncia anterior.

3a En els casos de canvi de mútua d’accidents de treball i malalties 
professionals, els efectes de l’opció per aquesta cobertura o de la renúncia a aquesta 
tenen lloc des del primer dia del mes de gener de l’any següent al de la formulació 
de l’opció corresponent o al de presentació de la renúncia.

Quan en la data d’efectes de l’opció i de la renúncia a què es refereixen les 
regles anteriors, o bé del canvi de mútua a què es refereix el paràgraf anterior, el 
treballador estigui en situació d’incapacitat temporal, aquests efectes s’endarrereixen 
al primer dia del mes següent a aquell en què es produeixi l’alta mèdica.

4a La cobertura de la prestació per incapacitat temporal, tant si els treballadors 
hi estan acollits com no, passa a ser obligatòria en els casos següents:

a) Quan finalitzi la situació de pluriactivitat amb manteniment de l’alta en aquest 
règim especial, amb efectes des del primer dia del mes en què cessi la 
pluriactivitat.

b) Quan els treballadors passin a tenir la condició d’econòmicament dependents 
o a exercir una activitat professional amb elevat risc de sinistralitat, amb efectes des 
del primer dia del mes en què es reuneixi aquesta condició o s’hagi iniciat la referida 
activitat professional.

4. La cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties 
professionals en aquest règim especial s’ha de fer d’acord amb les normes 
següents:

1a La protecció té caràcter voluntari, excepte per als treballadors autònoms 
econòmicament dependents i per a aquells que estiguin obligats a formalitzar la 
seva cobertura per dur a terme una activitat professional amb un elevat risc de 
sinistralitat.

La formalització d’aquesta cobertura s’ha d’efectuar amb la mateixa mútua amb 
la qual s’hagi formalitzat o es formalitzi la protecció de la prestació econòmica per 
incapacitat temporal.

2a L’opció a favor d’aquesta cobertura, la renúncia a aquesta i, si s’escau, la 
seva conversió en obligatòria han de tenir lloc en la forma, dins els terminis i amb els 
efectes que estableix l’apartat 3 respecte a la prestació econòmica per incapacitat 
temporal, a excepció de les normes 2a b) i 4a a) de l’esmentat apartat.
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3a En els casos en què, de conformitat amb l’apartat 3, s’opti per la protecció 
de la prestació per incapacitat temporal també es pot optar per la de les contingències 
professionals, i els seus efectes coincideixen amb els de la cobertura de l’esmentada 
prestació. Si no s’han exercit simultàniament les dues opcions, la protecció de les 
contingències professionals es pot sol·licitar abans de l’1 d’octubre de cada any, 
amb efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

En aquests casos, la renúncia a la cobertura de la prestació per incapacitat 
temporal suposa en tot cas la renúncia a la de les contingències professionals, 
sense que la renúncia a aquesta impliqui la renúncia a la protecció per incapacitat 
temporal, llevat que així se sol·liciti expressament.

4a En el cas de treballadors que realitzin diverses activitats que donin lloc a 
una única inclusió en aquest règim especial, a què es refereix l’article 46.3, la 
cobertura dels accidents de treball i malalties professionals s’ha de practicar per 
aquella de les seves activitats a la qual sigui aplicable el tipus de cotització més alt 
d’entre els recollits a la tarifa de primes vigent.»

Sis. S’hi afegeix un nou article 47 bis, amb la redacció següent:

«Article 47 bis. En el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris 
establert dins el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

1. La inclusió en aquest sistema especial com a conseqüència de l’afiliació i 
l’alta, inicial o successiva, en el règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms, s’ha d’ajustar al que disposa l’article 46.2 d’aquest Reglament.

La inclusió sol·licitada per treballadors que ja estiguin en alta en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms té efectes des del primer dia del mes 
següent a aquell en què es presenti la respectiva sol·licitud.

2. Als efectes d’acreditar els requisits exigits per a la inclusió en aquest sistema 
especial per l’article 2 de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, els interessats, en el moment 
de presentar la sol·licitud d’incorporació, han d’emplenar una declaració justificativa 
del seu compliment.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada, així mateix, per la documentació 
següent:

1r Documentació que acrediti la titularitat d’una explotació agrària com a 
mínim.

2n Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent 
a l’exercici anterior al de la petició d’inclusió en aquest sistema especial, llevat que 
l’interessat no hagi estat obligat a presentar-la. Aquesta documentació no s’exigeix 
en els casos d’inclusió en aquest sistema especial per inici de l’activitat agrària.

3. La comprovació per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social del 
compliment dels esmentats requisits, a què queda condicionada la validesa de la 
inclusió en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, així com 
la revisió d’aquesta, s’ha de fer d’acord amb les normes següents:

1a De conformitat amb el que preveuen els articles 36.6 de la Llei general de 
la Seguretat Social i 95.1.c) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
les administracions tributàries han de subministrar a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, amb periodicitat anual, informació sobre les dades de les 
declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als 
treballadors inclosos en aquest sistema especial que permetin determinar-ne la 
renda total i la part de renda procedent de l’activitat agrària, a què es refereix l’article 
2.1.a) de la Llei 18/2007, de 4 de juliol.

A aquests efectes, es consideren renda total i renda agrària del titular d’una 
explotació les determinades per l’article 5 de l’Ordre de 13 de desembre de 1995, 
per la qual es despleguen l’apartat 1 de l’article 16 i la disposició final sisena de la 
Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.
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2a La base màxima de cotització en el règim general que s’ha de considerar 
per a la comprovació del compliment del requisit establert a l’article 2.1.b) de la Llei 
18/2007, de 4 de juliol, és la vigent en l’exercici econòmic en què s’efectuï la 
comprovació.

3a La Tresoreria General de la Seguretat Social ha de comprovar periòdicament 
el nombre de treballadors per compte d’altri fixos, inclosos els fixos discontinus, que 
estiguin d’alta al servei dels treballadors inclosos en aquest sistema especial, així 
com el nombre de jornals satisfets als treballadors eventuals al seu servei, a què es 
refereix l’article 2.1.c) de la Llei 18/2007, de 4 de juliol.

4a En els casos de sol·licituds inicials d’inclusió en aquest sistema especial, la 
comprovació de l’incompliment dels requisits per a aquesta determina l’exclusió 
d’ofici del sistema, amb efectes des del dia en què hagi tingut lloc la incorporació 
condicionada en aquest.

En els casos en què, amb posterioritat a la inclusió inicial en aquest sistema 
especial, es comprovi que s’han deixat de reunir els requisits per estar-hi comprès, 
els efectes de l’exclusió d’ofici que practiqui la Tresoreria General de la Seguretat 
Social es produeixen:

a) Des del primer dia de l’any natural següent a aquell en què s’hagin deixat de 
complir els requisits establerts als apartats a) i b) de l’article 2.1 de la Llei 18/2007, 
de 4 de juliol.

b) Des del primer dia del mes següent a aquell en què s’hagin deixat de complir 
els requisits relatius als treballadors per compte d’altri al servei dels inclosos en 
aquest sistema especial, establerts a l’article 2.1.c) de la Llei 18/2007,  
de 4 de juliol.

5a Sense perjudici de l’assenyalat a les normes anteriors, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social ha de sol·licitar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social la 
realització de totes les comprovacions que consideri oportunes sobre la concurrència 
dels requisits d’inclusió en aquest sistema especial, que, si s’escau, han de 
determinar les revisions que siguin procedents amb els efectes previstos amb 
caràcter general en aquest Reglament.

6a Els interessats poden instar la seva exclusió d’aquest sistema especial per 
l’incompliment sobrevingut dels requisits per quedar-hi compresos, amb els efectes 
assenyalats a la norma 4a.

A aquests efectes, si les sol·licituds d’exclusió es presenten dins el mes següent 
a aquell en què s’hagin deixat de reunir els requisits exigits per l’article 2.1.c) de la 
Llei 18/2007, de 4 de juliol, o a aquell en què hagi finalitzat el termini de presentació 
de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a 
l’exercici anterior, si no es compleixen els requisits establerts als apartats a) i b) de 
l’article 2.1 de l’esmentada Llei, el termini per ingressar les quotes meritades i no 
ingressades en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms és 
l’assenyalat a l’article 56.1.c).5è del Reglament general de recaptació de la Seguretat 
Social.

4. Els treballadors inclosos en aquest sistema especial es poden acollir 
voluntàriament a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal. 
L’opció a favor de l’esmentada cobertura i, si s’escau, la renúncia a aquesta s’ha de 
fer en la forma, dins els terminis i amb els efectes que estableix l’article 47.3 d’aquest 
Reglament, amb les peculiaritats següents:

1a Quan els treballadors que sol·licitin la inclusió en aquest sistema especial 
estiguin d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, i 
tinguin coberta obligatòriament la prestació econòmica per incapacitat temporal, 
poden renunciar a la cobertura en la respectiva sol·licitud, amb efectes des del 
primer dia del mes següent al de la seva presentació.

Si en la data d’efectes de la renúncia els treballadors estan en situació 
d’incapacitat temporal, els efectes es demoren al dia primer del mes següent a 
aquell en què es produeixi l’alta mèdica.
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2a Quan els treballadors que no s’hagin acollit a la prestació per incapacitat 
temporal quedin exclosos d’aquest sistema especial, i romanguin d’alta en el règim 
especial dels treballadors per compte propi o autònoms per la mateixa activitat o 
una activitat diferent, la cobertura de la prestació és obligatòria des de la data 
d’efectes de l’exclusió en el sistema, llevat que se’n tingui dret en virtut de l’activitat 
realitzada en un altre règim de la Seguretat Social, cas en què cal atenir-se al que 
disposa l’article 47.3 d’aquest Reglament.

5. La cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals en aquest 
sistema especial és obligatòria respecte a les contingències d’invalidesa i mort i 
supervivència, sense perjudici de la possibilitat de protegir voluntàriament la totalitat 
de les contingències en els termes assenyalats al paràgraf següent.

Els treballadors compresos en aquest sistema especial que hagin optat per 
incloure la prestació econòmica per incapacitat temporal dins l’àmbit de la seva 
acció protectora també poden optar per incorporar-hi la cobertura de la totalitat de 
les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i els és aplicable el 
que estableixen les normes 1a a 3a de l’article 47.4 d’aquest Reglament.

Si el treballador comprès en aquest sistema especial realitza una altra activitat 
que doni lloc a la seva inclusió en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms i que determini la protecció obligatòria de les contingències 
professionals, està obligat a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat 
temporal, i també de les esmentades contingències, amb aplicació del que disposa 
la norma 4a de l’article 47.4 d’aquest Reglament.»

Article segon. Modificació del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres 
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre.

El Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, es modifica en els termes 
següents:

U. La subsecció 1a de la secció 3a del capítol II queda redactada de la manera 
següent:

«Subsecció 1a  Cotització a càrrec dels treballadors

Article 38. Elements de l’obligació de cotitzar: subjectes, bases, tipus i quotes.

1. En el règim especial agrari de la Seguretat Social estan subjectes a l’obligació 
de cotitzar, per contingències comunes, els treballadors inclosos en el seu camp 
d’aplicació.

2. Les bases mensuals de cotització d’aquests treballadors són les fixades, 
per a les seves diferents categories professionals, a la respectiva Llei de pressupostos 
generals de l’Estat.

3. El tipus aplicable a les bases de cotització, per a la determinació de les 
quotes fixes dels treballadors per contingències comunes, és el que fixi per a cada 
exercici econòmic la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat.

4. El període de liquidació de les quotes a càrrec dels treballadors és sempre 
mensual.

5. Les quanties de les quotes a càrrec d’aquests treballadors consisteixen en 
quantitats mensuals, fixades d’acord amb els criteris establerts als apartats 
anteriors.

Article 39. Contingut de l’obligació de cotitzar.

El naixement, la durada i l’extinció de l’obligació de cotitzar dels treballadors 
inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social es regeixen pel que 
disposen els articles 12, 13 i 14 d’aquest Reglament, sense altres especialitats que 
les següents:
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1a L’obligació de cotitzar neix des del primer dia del mes natural en què es 
produeixi l’alta en aquest règim especial i s’iniciï l’activitat, i s’extingeix al venciment 
de l’últim dia del mes natural en què es produeixi baixa en aquest règim, excepte en 
el cas a què es refereix l’article 45.1.5a del Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la 
Seguretat Social, cas en què la quota fixa mensual es divideix per trenta en tots els 
mesos.

2a Els treballadors inclosos en aquest règim especial que realitzin treballs que 
donin lloc a la seva inclusió en un altre règim de la Seguretat Social, per un període 
superior a sis mesos, naturals i consecutius, a banda d’haver de sol·licitar la seva 
baixa en el règim especial agrari de la Seguretat Social, no tenen l’obligació de 
cotitzar a aquest règim per aquelles mensualitats naturals i completes en què 
acreditin haver prestat ininterrompudament i amb caràcter exclusiu els serveis 
determinants de la seva inclusió en l’altre règim. Els treballadors que estiguin en 
aquesta situació no tenen dret, mentre aquesta subsisteixi, a percebre prestacions 
d’aquest règim especial.

Article 40. Liquidació de la quota.

Les liquidacions de quotes per contingències comunes dels treballadors inclosos 
en aquest règim especial estan sempre referides al mes al qual correspongui la 
seva meritació i s’han de fer de conformitat amb el que disposa l’article 15.2, 
mitjançant l’emissió dels corresponents documents de cotització, als efectes de la 
seva presentació i pagament en els termes establerts en el Reglament general de 
recaptació de la Seguretat Social i en les seves normes d’aplicació i desplegament.

L’import de les quotes per contingències comunes dels treballadors agraris 
estrangers amb contracte de treball temporal i que requereixin l’autorització per 
treballar l’han de descomptar els seus empresaris, en el moment de fer-los efectives 
les seves retribucions, per al seu ingrés d’acord amb el que disposa l’article 43.2 del 
text refós del règim especial agrari de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 
2123/1971, de 23 de juliol.»

Dos. Els apartats 1 i 3 de l’article 43 queden redactats de la manera següent:

«1. En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms són 
subjectes de l’obligació de cotitzar les persones que, per raó de la seva activitat, 
estan incloses obligatòriament en el seu camp d’aplicació.

Els subjectes de l’obligació de cotitzar també són responsables del seu 
compliment com a obligats directes respecte de si mateixos, i són responsables 
subsidiaris del pagament les persones determinades als articles 2.1 de la Llei 
18/2007, de 4 de juliol, i 3.a) del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, pel qual es regula 
el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o 
autònoms, respecte als seus familiars inclosos, respectivament, als articles 2.3 i 3.b) 
de la Llei i el Decret abans assenyalats, així com les companyies a què es refereix 
l’article 3.c) de l’esmentat Decret respecte als seus socis i sense perjudici, en els 
dos casos, del dret del responsable subsidiari a repetir contra el principal obligat al 
pagament.

Les cooperatives de treball associat que hagin optat, respecte als seus socis 
treballadors per la seva incorporació a aquest règim especial, han de respondre 
solidàriament de l’obligació de cotitzar d’aquells.»

«3. Els tipus de cotització aplicables són els que fixi la llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a cada exercici econòmic, de conformitat amb el que disposa 
l’article 10 d’aquest Reglament.»

Tres. L’article 44 queda redactat de la manera següent:
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«Article 44. Cotització per incapacitat temporal i per contingències professionals.

Els treballadors inclosos en el camp d’aplicació del règim especial de treballadors 
per compte propi o autònoms cotitzen per la contingència d’incapacitat temporal i 
per les contingències derivades d’accident de treball i malaltia professional en els 
casos i amb els efectes previstos als articles 47.3 i 4 i 47 bis.4 i 5 del Reglament 
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades 
dels treballadors a la Seguretat Social.»

Quatre. Els apartats 3, 4 i 5 de l’article 45 queden redactats de la manera següent:

«3. La cotització per la prestació d’incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes es regeix per les normes següents:

1a En els casos de cobertura obligatòria de l’esmentada prestació, l’obligació 
de cotitzar neix i s’extingeix de conformitat amb el que estableix l’apartat 2, excepte 
en les situacions previstes als articles 47.3.4a i 47 bis 4.2a del Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors a la Seguretat Social, en què el seu naixement coincideix amb els 
efectes establerts en els esmentats preceptes per a la protecció obligatòria d’aquesta 
prestació.

2a En els casos d’acolliment voluntari a aquesta prestació, en els termes 
previstos als articles 47.3 i 47 bis 4 del Reglament general abans esmentat, el 
contingut de l’obligació de cotitzar és el següent:

a) Quan la sol·licitud de millora es presenti simultàniament amb la petició d’alta 
en aquest règim especial, l’obligació de cotitzar neix des del dia 1 del mes en què 
produeixi efectes l’alta en el règim.

Quan els treballadors que estiguin d’alta formulin la petició d’acolliment voluntari 
a la prestació d’incapacitat temporal, l’obligació de cotitzar neix des del dia 1 de 
gener de l’any següent al de la sol·licitud.

b) L’obligació de cotitzar es manté per un període mínim d’un any natural i es 
prorroga automàticament per períodes de la mateixa durada.

c) L’obligació de cotitzar per incapacitat temporal s’extingeix per renúncia a 
aquesta, en els casos i amb els efectes previstos als articles indicats, o per la baixa 
en aquest règim especial, amb efectes des del dia 1 del mes següent a aquell en 
què es produeixi.

4. La cotització per les contingències professionals determina, per als 
treballadors obligats o acollits voluntàriament a la seva cobertura, el naixement de 
l’obligació de cotitzar per la mateixa base per la qual cotitzin per contingències 
comunes i de conformitat amb els tipus de cotització de la tarifa de primes vigent.

En el cas de treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per 
compte propi agraris que no hagin optat per protegir la totalitat de les contingències 
professionals, la cotització obligatòria respecte a les d’invalidesa i mort i supervivència 
s’efectua aplicant a la base escollida el tipus de cotització que fixa, per a cada 
exercici econòmic, la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

5. En el cas que els treballadors autònoms, que estiguin obligats o acollits 
voluntàriament a la protecció per incapacitat temporal i davant les contingències 
professionals, quedin exempts de cotitzar perquè tenen complerts 65 anys d’edat o 
més i acrediten 35 o més anys de cotització efectiva a la Seguretat Social de 
conformitat amb la disposició addicional trenta-dosena de la Llei general de la 
Seguretat Social, l’obligació de cotitzar per incapacitat temporal i per les contingències 
professionals es manté, segons els casos, fins a la data d’efectes de la renúncia a 
la cobertura o de la baixa en aquest règim especial.»
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Article tercer. Modificació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

S’afegeix un apartat 5è a l’article 56.1.c) del Reglament general de recaptació de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, amb la redacció 
següent:

«5è Respecte a les sol·licituds d’exclusió del sistema especial per a treballadors 
per compte propi agraris, presentades pels treballadors per incompliment sobrevingut 
dels requisits per quedar-hi compresos, el termini reglamentari per a l’ingrés de les 
quotes meritades i no ingressades en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms finalitza l’últim dia del mes següent al de la presentació de la 
respectiva sol·licitud, que s’ha de formular en els terminis indicats a l’apartat 3.6a de 
l’article 47 bis del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, 
baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social.»

Article quart. Modificació del Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
1993/1995, de 7 de desembre.

El Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, 
es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 1 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«1. Es consideren mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social les associacions d’empresaris que, degudament autoritzades pel 
Ministeri de Treball i Immigració i amb aquesta denominació, es constitueixin amb 
l’objecte de col·laborar, sota la direcció i tutela de l’esmentat Ministeri, en la gestió 
de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals del personal al 
seu servei, sense ànim de lucre, amb subjecció a les normes del present Reglament 
i amb la responsabilitat mancomunada dels seus membres.

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional onzena.1 de la Llei 
general de la Seguretat Social, també poden assumir la cobertura de la prestació 
econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes del personal 
al servei dels empresaris associats.

D’acord amb el que estableixen les disposicions addicionals onzena.2 i trenta-
quatrena.3 de la Llei general de la Seguretat Social, assumeixen la protecció de la 
prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i 
davant les contingències d’accidents de treball i malalties professionals dels 
treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms.

Així mateix, poden assumir la protecció de les contingències d’accidents de 
treball i malalties professionals dels treballadors per compte propi inclosos en el 
règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, de conformitat amb 
el que estableix l’article 48.4 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.»

Dos. El títol del capítol III del títol II queda redactat de la manera següent:
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«CAPÍTOL III

Gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms»

Tres. L’article 74 queda redactat de la manera següent:

«Article 74. Treballadors adherits.

1. Els treballadors compresos en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms que, de forma obligatòria o opcional i en els termes establerts en 
els articles 47.2 i 3 i 47 bis.4 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, 
incloguin dins la seva acció protectora la prestació econòmica per incapacitat 
temporal, han de formalitzar la seva protecció amb una mútua d’accidents de treball 
i malalties professionals de la Seguretat Social.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, les mútues han d’acceptar 
qualsevol proposició d’adhesió que els formulin els treballadors autònoms, en els 
mateixos termes i amb el mateix abast que les entitats gestores de la Seguretat 
Social. La manca de pagament de cotitzacions a la Seguretat Social no pot donar 
lloc a la resolució del conveni d’adhesió, sense perjudici del que estableix la 
normativa reguladora del règim de la Seguretat Social de què es tracti, respecte a 
les condicions necessàries per tenir dret a la prestació.»

Quatre. L’article 75 queda redactat de la manera següent:

«Article 75. Formalització.

1. La relació del treballador amb la mútua s’ha de formalitzar mitjançant la 
subscripció del corresponent «document d’adhesió» que té un termini de vigència 
d’un any natural, i s’entén prorrogat tàcitament pel mateix període, llevat de denúncia 
expressa formulada per l’interessat i degudament notificada, abans de l’1 d’octubre 
de l’exercici anterior a aquell en què hagi de produir efectes l’adhesió a una altra 
entitat o la renúncia a la cobertura, i sempre que l’interessat, en la data de sol·licitud 
del canvi d’entitat, no estigui de baixa per incapacitat temporal. En aquest últim cas, 
es manté l’opció realitzada amb anterioritat, que es pot modificar abans del dia 1 
d’octubre de l’exercici següent i amb efectes de l’1 de gener posterior, sempre que 
en el moment de formular la nova sol·licitud l’interessat estigui d’alta.

No obstant això, si en la data de fer-se efectiva l’opció realitzada l’interessat està 
de baixa per incapacitat temporal, els efectes de l’esmentada opció es demoren al 
dia 1 del mes següent a aquell en què es produeixi l’alta corresponent.

En tot cas, l’exercici de l’opció que preveuen els paràgrafs anteriors d’aquest 
apartat queda condicionada al fet que l’interessat estigui al corrent del pagament de 
cotitzacions a la Seguretat Social.

En els casos de dissolució de la mútua, per una causa diferent de la fusió o 
absorció, els treballadors per compte propi que hi hagin estat adherits han de 
formalitzar la cobertura de la incapacitat temporal amb una altra mútua de la seva 
elecció, dins dels 30 dies següents a la data d’efectes de la dissolució, encara que 
en aquesta data l’interessat estigui en situació de baixa.

2. En el document d’adhesió previst a l’apartat 1 s’han de recollir els drets i 
deures de l’interessat i de la mútua, així com la data i l’hora en què neixin i s’extingeixin 
els seus efectes. Així mateix ha d’expressar necessàriament el nom i els cognoms 
del treballador, la denominació o raó social, si s’escau, el domicili i activitat, així com 
el règim i el número de la Seguretat Social.

3. El Ministeri de Treball i Immigració ha d’establir el model de ‘’document 
d’adhesió’’ previst als apartats anteriors.»

Cinc. L’article 85 queda redactat de la manera següent:
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«Article 85. Treballadors adherits.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 48.4 del Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors a la Seguretat Social, els treballadors per compte propi inclosos al règim 
especial de la Seguretat Social dels treballadors de mar poden optar per formalitzar 
la gestió de la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties 
professionals amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social.

Aquesta opció l’ha d’acceptar obligatòriament la mútua. La manca de pagament 
de cotitzacions a la Seguretat Social no pot donar lloc a la resolució de la relació 
d’adhesió resultant, sense perjudici del que estableix respecte a les condicions 
d’accés a les prestacions la normativa reguladora del règim de la Seguretat Social 
de què es tracti.

L’adhesió té un termini de vigència d’un any, i el seu venciment ha de coincidir 
en tot cas amb l’últim dia del mes, i s’entén prorrogada tàcitament per períodes 
anuals, llevat de denúncia en contra del treballador per compte propi, degudament 
notificada amb un mes d’antelació, com a mínim, a la data de venciment.

2. Els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms que protegeixin, amb caràcter voluntari o obligatori, les 
contingències d’accidents de treball i malalties professionals en els termes establerts 
als articles 47.4 i 47 bis.5 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i 
afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, 
han de formalitzar la cobertura amb la mateixa mútua amb la qual tinguin formalitzada 
o formalitzin la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes.

Els treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte 
propi agraris que no hagin optat per la cobertura de la prestació per incapacitat 
temporal han de formalitzar la protecció de les contingències professionals per 
invalidesa i mort i supervivència amb la mútua de la seva elecció.

La proposta d’adhesió l’ha d’acceptar obligatòriament la mútua. La manca de 
pagament de cotitzacions a la Seguretat Social no pot donar lloc a la resolució de la 
relació d’adhesió resultant, sense perjudici del que estableix respecte a les condicions 
d’accés a les prestacions l’article 5 del Reial decret 1273/2003, de 10 d’octubre, pel 
qual es regula la cobertura de les contingències professionals dels treballadors 
inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte 
propi o autònoms, i l’ampliació de la prestació per incapacitat temporal per als 
treballadors per compte propi.

Aquesta proposta l’ha de fer el treballador en el moment de formalitzar el 
document d’adhesió amb la mútua, i va unida a la seva vigència, de manera que, de 
conformitat amb el que estableix l’article 75, té un termini de vigència d’un any 
natural, prorrogable tàcitament pel mateix període.

No obstant això, en els casos de cobertura voluntària d’aquestes contingències 
el treballador pot renunciar-hi en la forma, dins el termini i altres condicions, i amb 
els efectes establerts als articles 47.4 i 47 bis.5 del Reglament general sobre 
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors 
en la Seguretat Social, sense que això impliqui alterar els seus altres drets i 
obligacions com a adherit. Efectuada aquesta renúncia, el treballador es pot tornar 
a acollir a la protecció en la forma, dins els terminis i altres condicions i amb els 
efectes establerts en els referits articles, cas en què, l’ha de formalitzar amb la 
mútua amb la qual hagi formalitzat o formalitzi la gestió de la prestació econòmica 
per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.»

Sis. L’article 86 queda redactat de la manera següent:
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«Article 86. Formalització.

1. La relació del treballador per compte propi amb la mútua, resultant de 
l’exercici de l’opció o de l’obligatorietat de la cobertura de les contingències 
professionals per invalidesa i mort i supervivència, a què es refereixen, respectivament, 
l’apartat 1 i el paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 85, s’ha de formalitzar 
mitjançant la subscripció del corresponent ‘’document d’adhesió’’, en què s’han de 
recollir els drets i les obligacions del treballador per compte propi i de la mútua, així 
com la data i l’hora en què neixin i s’extingeixin els seus efectes.

2. La cobertura opcional o obligatòria a què es refereix el paràgraf primer de 
l’apartat 2 de l’article 85 s’ha de formalitzar en un annex al ‘’document d’adhesió’’ 
per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal, establert a l’article 
75.1, en què s’han de recollir els drets i les obligacions del treballador i de la mútua, 
així com la data i l’hora en què neixin i s’extingeixin els seus efectes.

3. El Ministeri de Treball i Immigració ha d’establir els corresponents models 
de ‘’document d’adhesió’’ i d’annex previstos als apartats anteriors.»

Disposició addicional primera. Supòsits de cobertura de la incapacitat temporal derivada 
de contingències comunes i de les contingències professionals dels treballadors per 
compte propi per una entitat gestora de la Seguretat Social.

1. La protecció de les contingències professionals dels treballadors inclosos en el 
règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que tinguin coberta la 
prestació econòmica per incapacitat temporal amb una entitat gestora de la Seguretat 
Social s’ha de formalitzar amb aquesta última, en els termes assenyalats pels articles 47.4 
i 47 bis.5 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, de conformitat amb la redacció 
que fa de tots dos aquest Reial decret.

2. L’afiliació i l’alta d’ofici en el règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms per la Tresoreria General de la Seguretat Social determina, així mateix, la 
formalització d’ofici de la cobertura de la incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes i, si s’escau, de les contingències professionals amb la corresponent entitat 
gestora de la Seguretat Social, en els supòsits en què els treballadors autònoms afectats 
per les esmentades actuacions estiguin obligats a la seva protecció.

El que disposa el paràgraf anterior és aplicable, així mateix, en els supòsits previstos 
a l’article 47.3.4a del Reglament general abans esmentat, en la redacció que en fa aquest 
Reial decret, de no tenir coberta el treballador la protecció per incapacitat temporal derivada 
de contingències comunes quan aquesta passi a ser obligatòria.

La cobertura prevista en aquest apartat té caràcter provisional fins que els treballadors 
procedeixin a formalitzar-la amb una mútua d’accidents de treball i malalties professionals 
de la Seguretat Social. Els efectes d’aquesta formalització tenen lloc des del dia primer del 
mes següent al de la seva realització, llevat que en aquesta data els treballadors estiguin 
en situació d’incapacitat temporal, cas en què els efectes es demoren fins al dia primer del 
mes següent a aquell en què es produeixi l’alta mèdica.

Disposició addicional segona. Treballadors autònoms amb activitats professionals amb 
més risc de sinistralitat.

El que disposen els reglaments generals modificats per aquest Reial decret respecte 
als treballadors autònoms que estiguin obligats a protegir les contingències professionals 
per exercir una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat, així com l’efectivitat 
de l’acció protectora que derivi de l’esmentada cobertura, queda condicionat al desplegament 
reglamentari que preveu la Llei 20/2007, d’11 de juliol, quant a la determinació de les 
activitats amb més risc de sinistralitat.
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Disposició addicional tercera. Particularitats de l’acció protectora dels treballadors per 
compte propi agraris integrats en el règim especial dels treballadors per compte propi 
o autònoms.

1. Les cotitzacions satisfetes al règim especial agrari pels treballadors per compte 
propi integrats en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms s’entenen 
efectuades en aquest últim, i tenen plena validesa tant per perfeccionar el dret com per 
determinar la quantia de les prestacions previstes en l’acció protectora de l’esmentat règim 
especial.

Sense perjudici del que assenyala el paràgraf anterior, quan amb anterioritat al 31 de 
desembre de 2007 s’acreditin períodes de cotització simultanis en el règim especial agrari 
com a treballadors per compte propi i en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms, aquestes cotitzacions superposades s’han de tenir en compte als únics 
efectes de la determinació de la base reguladora de les prestacions, sense que la suma de 
bases de cotització pugui superar la base màxima vigent en cada moment en el règim 
especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

2. Les prestacions causades a partir de l’1 de gener de 2008 pels qui, com a 
conseqüència de la seva integració en el règim especial agrari com a treballadors per 
compte propi, resultin pensionistes de l’esmentat règim, es regeixen per les normes del 
règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

Disposició transitòria primera. Cobertura de la incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes i de les contingències professionals pels treballadors per 
compte propi agraris integrats en el règim especial de treballadors per compte propi o 
autònoms.

1. Els treballadors provinents del règim especial agrari de la Seguretat Social que 
estiguin acollits a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i que l’1 
de gener de 2008 quedin inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi 
o autònoms queden acollits en aquest a la protecció de la incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes i de les contingències professionals. Aquesta cobertura es 
considera formalitzada amb l’entitat gestora o col·laboradora amb la qual estiguin cobertes 
la incapacitat permanent i la mort i supervivència derivades de contingències professionals 
en el règim especial agrari.

2. Els treballadors provinents del règim especial agrari de la Seguretat Social que no 
estiguin acollits a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i que l’1 
de gener de 2008 quedin inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte 
propi agraris poden optar per acollir-se voluntàriament a la cobertura de la prestació 
econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de la totalitat de 
les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, fins a l’últim dia del mes 
següent al de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret i amb efectes des del primer dia del 
mes següent a aquell en què es presenti la respectiva sol·licitud.

Si no s’exerceix l’opció en aquest termini, la incorporació en el sistema especial per a 
treballadors per compte propi agraris es produeix amb l’exclusió d’aquestes cobertures, 
llevat de la protecció de les contingències professionals per invalidesa i mort i 
supervivència.

3. L’opció prevista a l’apartat anterior també la poden exercitar, respecte a la cobertura 
de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, els treballadors 
provinents del règim especial agrari de la Seguretat Social que no estiguin acollits a la 
cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal i que l’1 de gener de 2008 
quedin inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, però 
no en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.

4. Els drets i les obligacions derivats de les cobertures previstes als apartats anteriors 
es regeixen pel que disposen els articles 47 i 47 bis del Reglament general sobre inscripció 
d’empreses i sobre afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la 
Seguretat Social, en la redacció que en fa aquest Reial decret. A aquest efecte, el còmput 
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dels terminis establerts en els esmentats preceptes s’inicia a partir de l’1 de gener de 
2008.

Disposició transitòria segona. Cotització dels treballadors per compte propi agraris 
integrats en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

La cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms 
respecte als treballadors provinents del règim especial agrari de la Seguretat Social s’ha 
de portar a terme per una base de cotització d’un import igual a aquella per la qual els 
esmentats treballadors estiguin cotitzant en el seu règim de procedència, sempre que 
l’esmentada base de cotització sigui igual o superior a la base mínima de cotització que 
correspongui en l’exercici de 2008 en el règim especial dels treballadors per compte propi 
o autònoms. En cas que sigui inferior, la base de cotització d’aquests treballadors és la 
base mínima d’aquest últim règim especial.

La base de cotització dels treballadors que, per raó de pluriactivitat, hagin figurat en 
alta fins al 31 de desembre de 2007 en el règim especial dels treballadors per compte propi 
o autònoms i en el règim especial agrari, com a treballadors per compte propi, és la 
corresponent al primer dels esmentats règims de conformitat amb les normes de cotització 
que hi siguin aplicables. No obstant això, aquests treballadors poden optar, fins a l’últim dia 
del mes següent a aquell en què entri en vigor aquest Reial decret i amb efectes de gener 
de 2008, per triar com a base de cotització la resultant de sumar aquelles per les quals 
hagin cotitzat als dos règims en el mes de desembre de 2007.

Disposició transitòria tercera. Formalització de la cobertura obligatòria de la incapacitat 
temporal i de les contingències professionals en el règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms.

1. En el cas que els treballadors autònoms que hagin quedat obligats a la protecció 
de la prestació econòmica per incapacitat temporal a partir de l’entrada en vigor de la Llei 
20/2007, d’11 de juliol, perquè no hi estaven acollits el 31 de desembre de 2007, no l’hagin 
formalitzat l’1 de gener de 2008 amb una mútua d’accidents de treball i malalties 
professionals de la Seguretat Social, l’esmentada cobertura l’ha d’assumir la corresponent 
entitat gestora de la Seguretat Social fins al moment en què es produeixi l’elecció obligatòria 
de mútua, i la cobertura l’ha de formalitzar, d’ofici, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, que ha de donar compte de l’incompliment a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social als efectes oportuns.

La formalització prevista a l’apartat anterior s’ha d’estendre a la cobertura de les 
contingències d’accidents de treball i malalties professionals per part dels treballadors 
inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms que, des de 
l’1 de gener de 2008, quedin obligats a la seva protecció de conformitat amb el que preveu 
l’article 47.4 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i 
variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, en la redacció que fa de 
l’esmentat precepte aquest Reial decret i sense perjudici del que estableix la disposició 
addicional segona respecte als treballadors que exerceixin activitats amb un elevat risc de 
sinistralitat.

2. El que disposa l’apartat anterior també és aplicable als treballadors provinents del 
règim especial agrari de la Seguretat Social que no estiguin acollits a la cobertura de la 
incapacitat temporal i que l’1 de gener de 2008 hagin quedat inclosos en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms amb l’obligació de protegir l’esmentada 
prestació, si no ha formalitzat la seva cobertura amb una mútua d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social en aquesta data.

3. Si en la data d’efectes de l’elecció de mútua els treballadors a què es refereix 
aquesta disposició transitòria estan en situació d’incapacitat temporal, aquests efectes es 
demoren fins al primer dia del mes següent a aquell en què es produeixi l’alta mèdica.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
estableixen aquest Reial decret i, de manera expressa, els articles 36 i 37 del Reglament 
general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial previst a 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. Habilitació normativa.

Es faculta el ministre de Treball i Immigració per dictar totes les disposicions de caràcter 
general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest 
Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Palma de Mallorca, 1 d’agost de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES


