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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18149 Reial decret 1800/2008, de 3 de novembre, pel qual es desplega el Reial decret 

llei 4/2008, de 19 de setembre, sobre abonament acumulat i de forma anticipada 
de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no 
comunitaris que retornen voluntàriament als seus països d’origen.

El Reial decret llei 4/2008, de 19 de setembre, ha establert una modalitat de pagament 
acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació a favor dels treballadors 
estrangers no comunitaris que, de forma voluntària, retornen als seus països d’origen i 
acrediten el compliment dels requisits i les condicions que estableix l’esmentat Reial decret 
llei, així com els que puguin establir les normes que es dictin en desplegament d’aquest.

Per fer plenament operativa l’aplicació del Reial decret llei és necessari procedir al seu 
desplegament reglamentari. Doncs bé, aquesta és precisament la finalitat d’aquest Reial 
decret, que es dicta fent ús de l’habilitació que concedeix la disposició final segona de 
l’esmentat Reial decret llei. En aquest sentit, el Reial decret concreta i estableix, si s’escau, 
els requisits i les condicions que han de complir els beneficiaris de la modalitat de pagament 
de la prestació contributiva per desocupació assenyalada, i estableix les necessàries 
normes de procediment.

D’altra banda, aquest Reial decret troba empara també, en relació amb les disposicions 
que regulen aspectes relacionats amb la situació dels treballadors estrangers no comunitaris 
que s’acullin a la modalitat de pagament de la prestació per desocupació que s’hi estableix, 
en les habilitacions, genèrica o especifiques, que concedeix al Govern la Llei orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, per al seu desplegament reglamentari.

Sobre el present Reial decret ha emès informe el Fòrum per a la Integració Social dels 
Immigrants i han estat consultades les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior, 
i 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 en la 
reunió del dia 31 d’octubre de 2008,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

L’objecte d’aquest Reial decret és el desplegament de les previsions que conté el Reial 
decret llei 4/2008, de 19 de setembre, sobre abonament acumulat i de forma anticipada de 
la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no comunitaris que 
retornen voluntàriament als seus països d’origen.

Als efectes de l’aplicació del present Reial decret es considera país d’origen el que 
correspongui a la nacionalitat del treballador.

Article 2. Beneficiaris i requisits.

Poden ser beneficiaris de l’abonament de la prestació contributiva per desocupació, en 
la modalitat de pagament acumulat i anticipat, els treballadors estrangers a què es refereix 
l’article únic del Reial decret llei 4/2008, de 19 de setembre, que compleixin els requisits 
següents:
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a) Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació 
corresponent.

b) Estar en situació legal de desocupació com a conseqüència de l’extinció de la 
relació laboral per alguna de les causes que preveu l’article 208.1.1 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

c) Tenir reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense 
compatibilitzar-lo amb una feina a temps parcial.

d) Assumir el compromís de retornar al seu país d’origen i el de no retornar a Espanya 
en el termini de tres anys per residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional per 
compte propi o d’altri.

e) No estar incurs en els supòsits de prohibició de sortida del territori nacional que 
preveu la legislació d’estrangeria. A aquests efectes el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha 
de sol·licitar la informació oportuna de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, 
que s’ha de proporcionar de forma immediata.

Article 3. Compliment dels compromisos assumits pels treballadors.

1. A efectes del compliment, per part dels beneficiaris de la modalitat de pagament 
acumulat i anticipat, de la prestació contributiva per desocupació, dels compromisos que 
regula l’apartat quatre de l’article únic del Reial decret llei 4/2008, de 19 de setembre, 
s’entén:

a) El termini de trenta dies naturals per retornar al país d’origen es compta a partir de 
la data de realització del primer pagament de la prestació a què es refereix l’article 4.2.a).

b) El termini de tres anys de compromís sense retorn a Espanya es comença a 
comptar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la data del primer pagament a què 
es refereix l’article 4.2.a).

2. Transcorregut el període de tres anys indicat, els treballadors que hagin tingut 
residència temporal, acollits a la modalitat d’abonament acumulat i anticipat de la prestació 
contributiva per desocupació, poden tornar a sol·licitar les autoritzacions administratives 
per treballar i residir a Espanya, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria 
d’estrangeria i immigració. De la mateixa manera, els interessats tenen un dret preferent 
per incorporar-se al contingent de treballadors estrangers no comunitaris que aprovi el 
Govern, sempre que acreditin els requisits que estableixin per a això la normativa vigent 
en matèria d’estrangeria i immigració, el corresponent Acord del Consell de Ministres i les 
respectives ofertes d’ocupació.

3. Els titulars d’autorització de residència temporal que siguin beneficiaris de 
l’abonament acumulat i anticipat de la prestació econòmica contributiva per desocupació, 
que tornin a Espanya després del compliment del seu compromís sense retorn d’acord 
amb el que preveu el paràgraf anterior, veuran continuada la seva situació de residència 
als efectes del càlcul del termini legal per obtenir, si s’escau, la residència permanent, si bé 
no es computa en aquest càlcul el període d’absència.

4. Així mateix, els residents permanents beneficiaris de l’esmentat abonament 
acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació que tornin a Espanya 
després de la finalització del seu compromís sense retorn recuperaran la seva condició de 
residents permanents mitjançant un procediment simplificat que s’ha d’establir per 
reglament.

Article 4. Condicions i conseqüències de l’abonament, acumulat i anticipat, de la 
prestació.

1. La determinació de l’abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva 
per desocupació es regeix pel que estableixen l’article únic del Reial decret llei 4/2008, de 
19 de setembre, i aquest Reial decret. En el que no preveuen expressament l’esmentat 
Reial decret llei i aquest Reial decret, cal atenir-se al que disposa el títol III del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny. cv
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2. L’abonament acumulat i de forma anticipada de l’import de la prestació contributiva 
per desocupació es realitza en dos terminis, amb les quanties següents:

a) Un 40 per cent s’abona a Espanya, una vegada reconegut el dret.
b) El 60 per cent restant s’abona al país d’origen, una vegada hagi transcorregut el 

termini de trenta dies naturals comptats a partir de la realització del primer pagament i en 
el termini màxim de noranta dies des de l’esmentat primer pagament. Per rebre aquest 
abonament, el treballador ha de comparèixer personalment a la representació diplomàtica 
o consular espanyola al país d’origen per acreditar que hi ha retornat. En aquest moment 
ha de lliurar la targeta d’identitat d’estranger de la qual és titular.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de realitzar el pagament a partir del moment en 
què li sigui comunicada l’esmentada compareixença a la representació diplomàtica o 
consular per la Direcció General d’Afers i Assistència Consulars del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació.

3. Una vegada produït l’abonament, en els termes que preveu l’apartat anterior, la 
prestació contributiva per desocupació en la modalitat de pagament acumulat i anticipat:

a) Es considera extingida la prestació esmentada per la causa que preveu l’article 
213.1.a) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

b) No es poden obtenir els subsidis per esgotament de l’esmentada prestació, inclòs 
el subsidi que estableix l’article 215.1.3 del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social.

c) No es pot accedir a les prestacions i subsidis per desocupació en un període, 
almenys, de tres anys comptat a partir de la data indicada a l’article 3.1.b).

Article 5. Gestió i pagament.

1. Correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal la recepció de sol·licituds, tramitació, 
reconeixement i pagament de la prestació en la modalitat a què es refereix el present Reial 
decret, així com la declaració de l’extinció del dret a la prestació per la causa que assenyala 
l’article 4.3.a).

En la sol·licitud d’abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per 
desocupació, que s’ha de formalitzar en el model oficial que s’estableixi, el treballador ha 
d’adquirir els compromisos que estableix el Reial decret llei 4/2008, de 19 de setembre, 
així com acreditar la seva identitat i nacionalitat i indicar les dades necessàries per fer 
efectiu el pagament de la prestació, tant a Espanya com al país d’origen. En el model de 
sol·licitud, s’hi ha d’incloure la informació necessària perquè el treballador sigui conscient 
dels compromisos que assumeix i de les conseqüències que n’hagin de derivar pel fet 
d’acollir-se a la indicada modalitat d’abonament de la prestació contributiva per 
desocupació.

Durant la tramitació de la sol·licitud, se suspèn l’exigència del compliment de les 
obligacions com a beneficiari de la prestació per desocupació.

2. El sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud, abans que se li notifiqui la 
resolució. En aquest cas s’arxiva sense cap més tràmit, i es manté el dret a la percepció 
ordinària de la prestació per desocupació.

3. Per determinar la quantia de l’abonament de la prestació contributiva per 
desocupació, en forma acumulada i anticipada, s’apliquen les regles següents:

a) Si l’abonament se sol·licita juntament amb el reconeixement inicial o la represa de 
la prestació contributiva per desocupació i aquesta es reconeix en l’esmentada modalitat 
de pagament, l’import a abonar per la prestació és equivalent a l’import total que correspon 
abonar considerant la quantia i la durada de la prestació reconeguda, des de la data del 
naixement del dret o la seva represa fins que s’esgota.

b) Si l’abonament se sol·licita sent perceptor de la prestació per desocupació, quan 
queda pendent de percebre’n una part, l’import a abonar és equivalent al que correspongui 
a la prestació pendent de percebre.
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4. No s’admet la renúncia a l’abonament anticipat i de forma acumulada de la prestació 
una vegada fet efectiu el primer pagament a què es refereix l’article 4.2.a).

5. El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de traslladar les resolucions favorables de 
les sol·licituds d’abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació 
i la data del primer pagament a la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, a la Secretaria 
d’Estat de Seguretat i a la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional, a fi que es 
procedeixi a verificar el control del compliment dels compromisos adquirits a què es 
refereixen l’apartat quatre de l’article únic del Reial decret llei 4/2008, de 19 de setembre, 
i aquest Reial decret.

6. El pagament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació 
s’efectua a través dels circuits financers que tingui habilitats la Tresoreria General de la 
Seguretat Social per al pagament de les prestacions a Espanya i a l’estranger.

El pagament a què es refereix l’article 4.2.b) s’efectua al país d’origen mitjançant un 
xec nominatiu o a través de transferència bancària, en euros o, si s’escau, en la moneda 
en què la Tresoreria General de la Seguretat Social efectuï el pagament de les prestacions 
al país esmentat.

Article 6. Efectes del reconeixement de l’abonament acumulat i de forma anticipada de la 
prestació.

1. Reconegut el dret a l’abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva 
per desocupació, les autoritzacions de residència de les quals siguin titulars els beneficiaris 
d’aquelles queden extingides transcorreguts trenta dies naturals, comptats a partir de la 
data de realització del primer pagament a què es refereix l’article 4.2.a), sense necessitat 
d’un altre procediment administratiu.

2. De la mateixa manera, no es poden concedir autoritzacions de residència o de 
residència i treball als qui hagin estat beneficiaris de la modalitat d’abonament anticipat i 
acumulat de la prestació contributiva per desocupació, regulada en el Reial decret Llei 
4/2008, de 19 de setembre, mentre no hagi transcorregut un període de tres anys des de 
la seva sortida d’Espanya, en els termes que preveu l’article 3.1.b).

Article 7. Obligacions dels sol·licitants i beneficiaris.

1. És obligació dels sol·licitants de l’abonament anticipat i acumulat de la prestació 
contributiva per desocupació proporcionar la documentació i informació que es requereixi 
per al reconeixement i pagament de la prestació, i dels beneficiaris complir els compromisos 
adquirits i les condicions establertes per ser beneficiari de l’esmentada modalitat de 
pagament de la prestació contributiva per desocupació, així com reintegrar, si s’escau, 
l’import de les prestacions indegudament percebudes.

2. És procedent el reintegrament dels imports indegudament percebuts en els casos 
següents:

a) Quan s’hagi obtingut la prestació falsejant els requisits requerits per obtenir-la.
b) Quan s’hagi revocat el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu.
c) Quan s’hagin incomplert els compromisos adquirits i les condicions que assenyalen 

l’article únic del Reial decret llei 4 /2008, de 19 de setembre, i aquest Reial decret.

3. Les previsions anteriors s’entenen sense perjudici de l’aplicació, si s’escau, de la 
Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social aprovada en el seu text refós pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, i de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Disposició addicional primera. Altres ajudes i accions per facilitar el retorn voluntari.

1. La percepció de la prestació contributiva per desocupació de forma acumulada i 
anticipada en els termes i les condicions que preveu aquest Reial decret és compatible 
amb altres ajudes o serveis que pugui obtenir el treballador estranger per facilitar el retorn 
voluntari d’ell o de la seva família al seu país d’origen o per facilitar-li la integració.
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2. El Ministeri de Treball i Immigració, directament o a través d’altres entitats o 
organismes, públics o privats, ha de prestar als treballadors estrangers que es vulguin 
acollir a la modalitat d’abonament de la prestació contributiva per desocupació que regula 
aquest Reial decret la informació necessària perquè puguin adoptar voluntàriament la 
decisió d’acollir-s’hi.

Així mateix, el Ministeri de Treball i Immigració, dins de les seves disponibilitats 
pressupostàries, pot establir ajudes per facilitar el trasllat voluntari dels treballadors 
estrangers que s’acullin a la indicada modalitat de pagament de la prestació contributiva 
per desocupació.

3. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, o a través d’altres entitats o organismes, 
públics o privats, pot prestar suport als treballadors estrangers, el país d’origen dels quals 
estigui inclòs en el Pla director de la cooperació espanyola vigent, que s’acullin a la 
modalitat de pagament de la prestació contributiva per desocupació que regula aquest 
Reial decret per facilitar la reintegració socioeconòmica i afavorir iniciatives d’ocupació i 
desenvolupament que s’impulsin de comú acord i en el marc dels programes, projectes i 
actuacions de la Cooperació Espanyola en l’esmentat país.

4. Amb la finalitat de propiciar la màxima eficàcia en la gestió de les ajudes i accions 
a què es refereixen els apartats anteriors, els Ministeris d’Afers Exteriors i de Cooperació i 
de Treball i Immigració, en l’àmbit de les seves competències, poden establir acords de 
col·laboració amb entitats i organismes públics i privats.

Disposició addicional segona. Avaluació.

El Govern anualment ha d’avaluar l’efectivitat de les mesures que desplega aquest 
Reial decret i, si s’escau, ha de realitzar les adaptacions que siguin necessàries per 
garantir-ne l’eficàcia.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveuen els articles 
149.1.2a i 149.1.17a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en 
matèria d’immigració, així com en matèria de legislació bàsica i règim econòmic de la 
Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

Es faculta els ministres d’Afers Exteriors i de Cooperació, de l’Interior i de Treball i 
Immigració per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les disposicions de caràcter 
general que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació del que preveu aquest 
Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 3 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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