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Disposició transitòria sexta. Noves funcions de societat 
Red Eléctrica de España, S.A. en els sistemes elèctrics 
insulars i extrapeninsulars.

En el termini de quatre mesos des de la publicació de 
la present Llei, Red Eléctrica de España, S.A., passarà a 
realitzar totes les funcions assignades a l’operador del 
mercat en relació amb la liquidació i comunicació dels 
pagaments i cobraments corresponents als sistemes elèc-
trics insulars i extrapeninsulars, així com la recepció de 
les garanties que, si és el cas, siguen procedents.

Disposició transitòria sèptima.

L’Operador del Sistema remetrà al Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç una nova versió del Procediment 
d’Operació a la qual fa referència l’apartat 1 de l’article 21, 
en el termini màxim de tres mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’esta Llei, sense perjuí d’ulteriors revisions i 
actualitzacions.

Disposició transitòria octava.

En el termini d’un any, des de l’entrada en vigor de la 
present Llei, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
elaborarà, sobre la proposta de norma realitzada per la 
Comissió Nacional d’Energia, segons el mandat de la Dis-
posició addicional dotze del Reial Decret 1634/2006, de 29 
de desembre, i amb la consulta prèvia a les comunitats 
autònomes, el mecanisme previst en el subapartat d) de 
l’apartat 1 de l’article 16 de la present Llei.

Disposició transitòria novena. Transmissió d’instal·la-
cions de transport.

A fi de complir el que establixen els articles 9 i 35.2 de 
la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, les 
empreses que a l’entrada en vigor de la present Llei 
siguen titulars d’instal·lacions de transport, hauran de 
transmetre les dites instal·lacions a Red Eléctrica de 
España, S.A., com a gestor de la xarxa de transport i 
transportista únic, en el termini màxim de tres anys des 
de l’entrada en vigor de la present Llei.

El preu de cada compravenda serà acordat entre les 
parts i estarà basat en preus de mercat. En cas de discre-
pàncies en el seu establiment, les parts hauran de 
sol·licitar a la Comissió Nacional d’Energia el nomena-
ment d’un àrbitre independent, que serà l’encarregat de la 
determinació del preu, que serà vinculant per a ambdós 
parts.

Els aranzels de notaris, registradors mercantils i de la 
propietat, corresponents als actes necessaris per a la for-
malització de les compravendes anteriors, quedaran 
reduïts al 10%.

Fins que no es materialitze la transmissió de les 
instal·lacions de transport, les empreses titulars de les 
dites instal·lacions podran continuar exercint la dita acti-
vitat, respecte a les instal·lacions de la seua propietat 
posades a servici o que hagen iniciat la tramitació de 
l’autorització administrativa prèvia amb anterioritat a l’1 
de gener de 2007, sent-los aplicable, a este efecte, el que 
disposa la mencionada Llei 54/1997 per al transportista únic.

A les transmissions d’elements patrimonials deriva-
des de l’aplicació d’esta norma els serà aplicable el règim 
fiscal de les transmissions d’actius realitzades en compli-
ment de disposicions de rang de Llei de la normativa de 
defensa de la competència.

No obstant l’anterior, quedaran excloses de la men-
cionada transmissió aquelles instal·lacions que autoritze 
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, d’acord amb el 
que disposa l’article 35.2.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del 
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que disposa 
la present Llei.

Disposició final primera. Caràcter de la Llei.

La present Llei té caràcter bàsic, d’acord amb el que 
establixen els article 149.1.13 i 25 de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Llei entrarà en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 4 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 13025 LLEI 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es pro-
cedix 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. («BOE» 160, de 5-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El Règim Especial Agrari de la Seguretat Social va 
nàixer a mitjan dècada dels seixanta del segle passat, 
moment en què el sector agrari ocupava un lloc de pri-
mera línia en l’activitat econòmica, per la seua rellevància 
tant en la població activa ocupada com en el producte 
interior brut nacional.

El seu objectiu va ser incorporar els treballadors agra-
ris a la protecció de la Seguretat Social, des d’una pers-
pectiva que els reconeixia singularitats específiques en 
matèria de cotització i de prestacions.

A este efecte, es va procedir a conjugar un marc espe-
cífic de contribució atenuada amb uns nivells de protecció 
progressivament actualitzada, per a anar convergint amb 
l’establida en altres règims de la Seguretat Social, tot això 
tenint en compte les possibilitats econòmiques del sector. 
Esta articulació té en l’actualitat com a referents bàsics el 
Decret 2123/1971, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el 
Text Refós de la legislació de Seguretat Social agrària, i el 
Decret 3772/1972, de 23 de desembre, que va suposar el 
seu desplegament reglamentari.

Es tracta, no obstant això, de normes que, en gran 
manera, ja no es corresponen amb les transformacions 
operades en les últimes dècades en el sector agrari, en 
particular quant a la inclusió dels treballadors per compte 
propi, que, d’altra banda, s’han vist afectats pel procés 
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establit a través de la disposició addicional trenta-sis del 
Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, incor-
porada per la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures 
de reforma econòmica, que ha originat diferències dins 
d’eixe col·lectiu.

II

Amb la finalitat d’actualitzar els mecanismes de pro-
tecció social dels agricultors per compte propi, superar 
les divergències existents i aprofundir en l’objectiu de 
convergència de règims i integració dels treballadors per 
compte propi en un sol règim, amb data 20 d’octubre de 
2005 es va adoptar l’Acord sobre enquadrament i cotitza-
ció a la Seguretat Social dels treballadors agraris per 
compte propi, formalitzat entre els ministres de Treball i 
Assumptes Socials i d’Agricultura, Pesca i Alimentació i 
els representants de les Organitzacions Agràries.

En el marc del dit acord es preveu un conjunt de 
mesures tendents a la progressiva equiparació dels treba-
lladors per compte propi del Règim Especial Agrari amb 
els enquadrats en el Règim Especial dels Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms, que ha de portar, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2008, a la integració en este últim 
règim de tots els treballadors agraris per compte propi, 
amb el previ establiment d’un Sistema Especial per a Tre-
balladors per Compte Propi Agraris.

Estes previsions afecten de manera prioritària aspec-
tes relacionats amb la cotització a la Seguretat Social, que 
ja han començat a rebre l’adequat tractament normatiu a 
través de les mesures contingudes en la Llei 36/2003, d’11 
de novembre, de mesures de Reforma Econòmica, i en la 
Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Gene-
rals de l’Estat per a l’any 2006.

Així mateix, es preveu en l’Acord un període transitori 
–que acabarà en el moment de la integració dels treballa-
dors agraris per compte propi en el Règim Especial dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms– en el qual, 
per a facilitar la integració mencionada, s’aclarirà el camp 
d’aplicació del Règim Especial Agrari quant a la dita 
modalitat de treballadors.

III

L’objectiu de la present Llei és introduir les reformes 
que exigix l’adequada i eficaç plasmació de tot 
l’anteriorment esmentat, la qual cosa, atés que el Règim 
Especial Agrari es troba regulat per Llei, exigix una norma 
de la mateixa jerarquia.

Des d’esta perspectiva, la Llei incidix sobre els 
següents aspectes bàsics:

a) Ordena la integració dels treballadors per compte 
propi, inclosos en el Règim Especial Agrari en el Règim 
Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2008, avançant, així, 
en la línia marcada per la Recomanació VI del Pacte de 
Toledo.

b) Establix, dins del mencionat règim, un Sistema 
Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que 
recull els criteris bàsics de la normativa de modernització 
de les explotacions agràries i que va dirigit a reforçar les 
garanties socials dels xicotets agricultors i a col·laborar 
en la millora de les perspectives de viabilitat del sector.

S’incidix, respecte d’això, en l’establiment de meca-
nismes específics de cotització i en una visió globalitzada 
de tots els components de l’explotació familiar agrària, 
amb especial incidència en la incorporació de les dones i 
dels jóvens, com a base essencial per al desenrotllament 
futur del camp.

Destaca, en este sentit, l’establiment d’una reducció 
en la cotització dels cònjuges i descendents dels titulars 
de les explotacions agràries que s’incorporen a l’activitat 
en les dites explotacions.

c) Finalment, i en la mesura que es produïx la inte-
gració dels treballadors agraris per compte propi en el 
Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms, es procedix a la modificació del camp 
d’aplicació del Règim Especial Agrari, pel que fa als treba-
lladors per compte propi, de manera que este es desple-
gue de manera immediata en uns paràmetres semblants 
als que constituiran en el futur el sistema especial abans 
mencionat, impulsant, des de la perspectiva de la Segure-
tat Social, la modernització de les explotacions agràries i 
la seua adequació a les exigències actuals.

Queda, així, configurat un conjunt d’iniciatives que, 
amb suport en el diàleg social, tenen com a objecte crear 
les condicions bàsiques per a la garantia dels drets socials 
dels agricultors per compte propi, i adequar la seua regu-
lació a la nova realitat del camp espanyol i a la necessitat 
d’impulsar la modernització del sector.

Article 1. Integració en el Règim Especial dels Treballa-
dors per Compte Propi o Autònoms dels treballadors 
per compte propi del Règim Especial Agrari.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2008, els treballa-
dors per compte propi inclosos en el Règim Especial 
Agrari quedaran incorporats al Règim Especial dels Treba-
lladors per Compte Propi o Autònoms, i els serà aplicable 
la normativa que estiga vigent en el dit règim i sense per-
juí de l’aplicació, si és el cas, de les peculiaritats establi-
des en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte 
Propi Agraris que es referix l’article següent.

Article 2. Creació del Sistema Especial per a Treballadors 
per Compte Propi Agraris, inclosos en el Règim Espe-
cial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

1. S’establix, dins del Règim Especial dels Treballa-
dors per Compte Propi o Autònoms, i amb efectes des de 
l’1 de gener de 2008, el Sistema Especial per a Treballa-
dors per Compte Propi Agraris, en el qual quedaran inclo-
sos els treballadors per compte propi agraris, majors de 
18 anys, que reunisquen els requisits següents:

a) Ser titulars d’una explotació agrària i obtindre, 
almenys, el 50 per 100 de la seua renda total de la realitza-
ció d’activitats agràries o altres de complementàries, 
sempre que la part de renda procedent directament de 
l’activitat agrària realitzada en la seua explotació no siga 
inferior al 25 per 100 de la seua renda total i el temps de 
treball dedicat a activitats agràries o complementàries 
d’estes siga superior a la mitat del seu temps de treball 
total.

b) Que els rendiments anuals nets obtinguts de 
l’explotació agrària per cada titular d’esta no superen la 
quantia equivalent al 75 per 100 de l’import, en còmput 
anual, de la base màxima de cotització establida en cada 
moment en el Règim General de la Seguretat Social.

c) La realització de labors agràries de manera perso-
nal i directa en estes explotacions agràries, encara que 
ocupen treballadors per compte d’altri, sempre que no es 
tracte de més de dos treballadors fixos o, si es tracta de 
treballadors amb contracte de treball de duració determi-
nada, que el nombre total de jornals satisfets als even-
tuals agraris no supere els 546 en un any, computat de 
data a data.

Les limitacions en la contractació de treballadors per 
compte d’altri a què es referix el paràgraf anterior es con-
sideren aplicables per cada explotació agrària. En cas que 
en l’explotació agrària hi haja dos o més titulars, en alta 
tots ells en el Règim Especial dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms, s’afegirà al nombre de treballadors o 
jornals previstos en el paràgraf anterior un treballador fix 
més, o 273 jornals a l’any, en cas de treballadors even-
tuals, per cada titular de l’explotació agrària, exclòs el 
primer.
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2. A l’efecte previst en l’apartat 1 anterior, es consi-
dera explotació agrària el conjunt de béns i drets organit-
zats pel seu titular en l’exercici de l’activitat agrària, i que 
constituïx en si mateixa una unitat econòmica, podent el 
titular de l’explotació ser-ho per la seua condició de pro-
pietari, arrendatari, parcer, cessionari o un altre concepte 
anàleg, de les finques o elements materials de la respec-
tiva explotació agrària.

Al mateix efecte, es consideren activitats complemen-
tàries la participació i presència del titular, com a con-
seqüència d’elecció pública, en Institucions de caràcter 
representatiu, així com en òrgans de representació de 
caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que 
estos es troben vinculats al sector agrari; també tindran la 
consideració d’activitats complementàries les activitats 
de transformació i venda directa dels productes de la seua 
explotació i les relacionades amb la conservació de l’espai 
natural i protecció del medi ambient, igual que les turísti-
ques, cinegètiques i artesanals realitzades en la seua 
explotació.

3. La incorporació al sistema especial regulat en este 
article afectarà, a més del titular de l’explotació agrària, el 
seu cònjuge i parents per consanguinitat o afinitat fins al 
tercer grau inclusivament que no tinguen la consideració 
de treballadors per compte d’altri, sempre que siguen 
majors de 18 anys i realitzen l’activitat agrària de manera 
personal i directa en la corresponent explotació familiar.

4. Els interessats, en el moment de sol·licitar la seua 
incorporació al Sistema Especial per a Treballadors per 
Compte Propi Agraris, hauran de presentar declaració 
justificativa de l’acreditació dels requisits establits en els 
apartats anteriors per a la inclusió en este. La validesa de 
la dita inclusió estarà condicionada a la posterior compro-
vació per part de la Tresoreria General de la Seguretat 
Social de la concurrència efectiva dels mencionats requi-
sits. L’acreditació i posterior comprovació s’efectuarà en 
la forma i els terminis que reglamentàriament es determi-
nen.

Article 3. Efectes de la incorporació al Sistema Especial 
per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

La incorporació al Sistema Especial per a Treballadors 
per Compte Propi Agraris previst en l’article anterior 
determinarà l’aplicació de les següents regles en matèria 
de cotització a la Seguretat Social:

a) Respecte de les contingències de cobertura obli-
gatòria, si el treballador opta com a base de cotització per 
la base mínima que corresponga en el Règim Especial 
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, el tipus 
de cotització aplicable serà del 18,75 per 100.

Si, en canvi, el treballador opta per una base de cotit-
zació superior a la mínima assenyalada en el paràgraf 
anterior, sobre la quantia que excedisca esta última, 
s’aplicarà el tipus de cotització vigent en cada moment en 
el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms per a les contingències de cobertura obliga-
tòria.

b) Respecte de les contingències de cobertura volun-
tària, la quota es determinarà aplicant, sobre la quantia 
completa de la base de cotització, els tipus vigents en el 
Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms per a les dites contingències.

Disposició addicional primera. Reducció de quotes a 
favor de determinats familiars del titular de l’explotació 
agrària.

1. En el supòsit de persones incorporades a l’activitat 
agrària a partir de l’1 de gener de 2008, que queden inclo-
ses en el Règim Especial dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms a través del Sistema Especial per a Tre-
balladors per Compte Propi Agraris, que tinguen quaranta 

anys d’edat o menys en el moment de la dita incorporació 
i siguen cònjuges o descendents del titular de l’explotació 
agrària, sempre que este es trobe donat d’alta en els 
esmentats règim i sistema especials, s’aplicarà, sobre la 
cotització per contingències comunes de cobertura obli-
gatòria, una reducció equivalent al 30 per 100 de la quota 
que resulte d’aplicar a la base mínima de cotització que 
corresponga, el tipus del 18,75 per 100.

La reducció de quotes establida en el paràgraf anterior 
tindrà una duració de cinc anys computats des de la data 
d’efectes de l’obligació de cotitzar i serà incompatible 
amb la reducció i bonificació previstes per als nous treba-
lladors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms en la disposició addicional 
trenta-cinc del Text Refós de la Llei General de la Segure-
tat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny.

2. La reducció prevista en l’apartat anterior serà apli-
cable a les persones que hagen sigut beneficiàries de les 
reduccions a què es referixen la disposició transitòria 
segona i l’apartat b) de la disposició derogatòria única 
d’esta Llei, i que, a partir de l’1 de generde 2008, queden 
incloses en el Règim Especial dels Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms, mentres mantinguen les con-
dicions exigides per a quedar enquadrades en el Sistema 
Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris.

En ambdós supòsits, la reducció tindrà efectes des de 
l’1 de gener de 2008, si bé es descomptarà del termini de 
duració de tres anys, el període gaudit amb anterioritat a 
la dita data segons les reduccions assenyalades en el 
paràgraf anterior.

Disposició addicional segona

Les referències al cònjuge del titular de l’explotació 
agrària contingudes en esta Llei es consideraran també 
realitzades a la persona lligada de manera estable amb 
aquell per una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal 
una vegada que es regule, en l’àmbit del camp d’aplicació 
del sistema de la Seguretat Social i dels Règims que con-
formen este, l’abast de l’enquadrament de la parella de fet 
de l’empresari o del titular del negoci industrial o mercan-
til o de l’explotació agrària o maritimopesquera.

Disposició addicional tercera

Els fills del titular de l’explotació agrària, menors de 
30 anys, encara que convisquen amb ell, podran ser con-
tractats per aquell com a treballadors per compte d’altri, 
sense cotització a la contingència de desocupació i, con-
següentment, sense que puguen accedir a la correspo-
nent cobertura.

Disposició transitòria primera. Canvi temporal d’en -
quadra ment de determinats treballadors per compte 
propi agraris.

1. Als treballadors per compte propi agraris que, a 
l’entrada en vigor de la present Llei, es troben enquadrats 
en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 
Autònoms i complisquen els requisits per a quedar com-
presos en la seua condició en el camp d’aplicació del 
Règim Especial Agrari, d’acord amb la regulació intro-
duïda pels articles 2.b) i 3 del Text Refós de les Lleis 38/
1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, apro-
vat per Decret 2123/1971, de 23 de juliol, en la redacció 
donada per la disposició final primera de la present Llei, 
els seran aplicables les regles següents:

a) Podran sol·licitar en el termini dels sis mesos sub-
següents a comptar de l’endemà a la data d’entrada en 
vigor de la present Llei, d’acord amb el que establix el 
número 2 de la seua disposició final tercera, la baixa en el 
Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o 
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Autònoms i, al mateix temps, la seua inscripció en el cens 
al qual es referix la secció 2a del capítol II del Text Refós 
aprovat per Decret 2123/1971, de 23 de juliol, a l’efecte de 
l’alta en el Règim Especial Agrari.

b) La cotització en el Règim Especial Agrari es durà a 
terme per una base de cotització d’import igual a aquella 
per la qual s’haja cotitzat, en el moment de realitzar 
l’opció, en el Règim Especial dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms. A la dita base de cotització se li aplica-
ran els següents tipus de cotització:

1r. Per la quantia de base de cotització que coinci-
disca amb la quantia de la base mínima de cotització, el 
18,75 per 100.

2n. Per la quantia que supere l’import anterior, el 
tipus de cotització que, per a les contingències de cober-
tura obligatòria, estiga vigent en el Règim Especial dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

c) L’acció protectora comprendrà la cobertura de les 
contingències d’incapacitat permanent i mort i supervi-
vència derivades d’accidents de treball i malalties profes-
sionals, encara que en el Règim Especial dels Treballadors 
per Compte Propi o Autònoms no s’haja optat per quedar 
protegit per les contingències professionals.

La cotització per estes últimes contingències es durà a 
terme aplicant a la quantia completa de la base de cotitza-
ció el tipus de l’1,00 per 100.

d) Quant a la cobertura per incapacitat temporal, es 
tindrà en compte el següent:

1r. En cas que el treballador haja estat acollit a la 
protecció per incapacitat temporal en el Règim Especial 
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la cober-
tura de la prestació per incapacitat temporal derivada de 
contingències comunes i professionals en el Règim Espe-
cial Agrari tindrà caràcter obligatori.

2n. En cas que el treballador no haja estat acollit a la 
protecció per incapacitat temporal en el Règim Especial 
dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, podrà, 
en el moment de l’alta en el Règim Especial Agrari, optar 
per acollir-se voluntàriament a la dita cobertura, derivada 
tant de contingències comunes com de contingències 
professionals.

3r. Tant en el supòsit assenyalat en el punt 1r com, si 
és el cas, en l’assenyalat en el punt 2n anteriors, la cotitza-
ció es durà a terme aplicant, a la quantia completa de la 
base de cotització, el tipus del 4,35 per 100, del qual el 
3,70 per 100 correspondrà a contingències comunes i el 
0,65 per 100 a contingències professionals. 

4t. A l’efecte del reconeixement en el Règim Especial 
Agrari del dret a la protecció per incapacitat temporal, 
podran computar-se, si és el cas, els períodes pels quals 
s’haja cotitzat per l’expressada contingència en el Règim 
Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

2. En el supòsit en què no se sol·licite la baixa i la 
inscripció a què es referix l’apartat 1.a) en el termini indi-
cat en este, els interessats estaran inclosos en el Règim 
Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

Disposició transitòria segona. Reducció de quotes a 
favor de determinats familiars del titular de l’explotació 
agrària incorporats al Règim Especial Agrari.

En el supòsit de persones incorporades al Règim 
Especial Agrari, com a treballadors per compte propi, 
entre la data d’entrada en vigor d’esta Llei, d’acord amb el 
que establix el número 2 de la seua disposició final ter-
cera, i el 31 de desembre de 2007, que tinguen quaranta 
anys d’edat o menys en el moment de la dita incorporació 
i siguen cònjuges o descendents del titular de l’explotació 
agrària, sempre que este es trobe inclòs en l’esmentat 
règim especial, s’aplicarà, sobre la cotització per contin-
gències comunes de cobertura obligatòria, una reducció 

equivalent al 30 per 100 de la quota que resulte d’aplicar 
a la base de cotització que corresponga, el tipus del 18,75 
per 100.

La reducció de quotes establida en el paràgraf anterior 
produirà efectes des de la data d’inici de l’obligació de 
cotitzar fins al 31 de desembre de 2007.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es dero-
guen.

Queden derogades totes les disposicions que 
s’oposen al que establix esta Llei i expressament les 
següents:

a) La disposició addicional trenta-sis del Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, sense perjuí de la 
seua vigència amb caràcter transitori, fins a 31 de desem-
bre de 2007, en relació amb els treballadors a qui, amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2006, els haguera sigut apli-
cable tot l’establit en esta, amb caràcter obligatori o per 
opció voluntària, quan hagen triat una base de cotització 
superior a la mínima establida en el Règim Especial dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms, i, en este cas, 
seran aplicables els tipus de cotització i els coeficients 
regulats en l’apartat 2 de l’esmentada disposició addicio-
nal.

b) La disposició addicional quaranta-nou de la Llei 
30/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2006, sense perjuí de la seua vigència 
amb caràcter transitori, fins al 31 de desembre de 2007, 
per a les persones que siguen beneficiàries de la reducció 
establida en esta en la data d’entrada en vigor de la pre-
sent Llei.

c) Tots els preceptes referits als treballadors per 
compte propi continguts en el Text Refós de les Lleis 38/
1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, apro-
vat pel Decret 2123/1971, de 23 de juliol.

Disposició final primera. Modificació del camp d’aplica-
ció del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.

S’introduïxen les següents modificacions en el Text 
Refós de les Lleis 38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 
de desembre, aprovat per Decret 2123/1971, de 23 de 
juliol:

1. La lletra b) de l’article 2 queda redactada en els 
termes següents:

«b) Treballadors per compte propi que, sent 
majors de 18 anys, reunisquen, a més, les condi-
cions següents:

1a. Que, sent titulars d’una explotació agrària, 
almenys, el 50 per 100 de la seua renda total 
l’obtinguen de la realització d’activitats agràries o 
d’altres de complementàries, sempre que la part de 
renda procedent directament de l’activitat agrària 
realitzada en la seua explotació no siga inferior al 25 
per 100 de la seua renda total i el temps de treball 
dedicat a activitats agràries o complementàries siga 
superior a la mitat del seu temps de treball total.

Es considera explotació agrària, a este efecte, el 
conjunt de béns i drets organitzats pel seu titular en 
l’exercici de l’activitat agrària, i que constituïx en si 
mateixa una unitat econòmica, podent el titular de 
l’explotació ser-ho per la seua condició de propie-
tari, arrendatari, parcer, cessionari o un altre con-
cepte anàleg, de les finques o elements materials de 
la respectiva explotació agrària.

Així mateix, es consideren activitats comple-
mentàries la participació i la presència del titular, 
com a conseqüència d’elecció pública, en institu-
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cions de caràcter representatiu, així com en òrgans 
de representació de caràcter sindical, cooperatiu o 
professional, sempre que estos es troben vinculats al 
sector agrari. També tindran la consideració 
d’activitats complementàries les activitats de trans-
formació i venda directa dels productes de la seua 
explotació i les relacionades amb la conservació de 
l’espai natural i protecció del medi ambient, igual que 
les turístiques, cinegètiques i artesanals realitzades 
en la seua explotació.

2a. Que els rendiments anuals nets obtinguts de 
l’explotació agrària, per cada titular d’esta, no supe-
ren una quantia equivalent al 75 per cent de l’import, 
en còmput anual, de la base màxima de cotització 
establida en cada moment en el Règim General de la 
Seguretat Social.

3a. Que realitzen les labors agràries de forma 
personal i directa en estes explotacions, encara que 
ocupen treballadors per compte d’altri, sempre que 
no es tracte de més de dos treballadors fixos o, si es 
tracta de treballadors amb contracte de treball de 
duració determinada, que el nombre total de jornals 
satisfets als eventuals agraris no supere els 546 en un 
any, computat de data a data.

Les limitacions en la contractació de treballadors 
per compte d’altri, que es referix el paràgraf anterior, 
es consideren aplicables per cada explotació agrària. 
En cas que en l’explotació agrària hi haja dos o més 
titulars, tots en alta en este Règim Especial, s’afegirà 
al nombre de treballadors o jornals previstos en el 
paràgraf anterior un treballador fix més, o 273 jornals 
a l’any, en cas de treballadors eventuals, per cada 
titular de l’explotació agrària, exclòs el primer.»

2. L’article 3 queda redactat en els termes següents:

«Article 3.

Estaran igualment inclosos en este Règim Espe-
cial com a treballadors per compte propi el cònjuge i 
els parents, per consanguinitat i afinitat, fins al tercer 
grau inclusivament, del titular d’una explotació 
agrària, que no tinguen la consideració de treballa-
dors per compte d’altri, sempre que siguen majors de 
18 anys i realitzen l’activitat agrària de forma perso-
nal i directa en la corresponent explotació familiar.»

Disposició final segona. Disposicions d’aplicació i desenrot-
llament

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposicions 
d’aplicació i desenrotllament de la present Llei que siguen 
necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor

1. La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener 
de 2008.

2. No obstant el que disposa el número anterior, el 
que establixen les disposicions transitòries primera i 
segona, en les lletres a) i b) de la disposició derogatòria 
única i en la disposició final primera, serà aplicable a partir 
del dia primer del mes següent al de la publicació de la Llei 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

complisquen esta llei i que la facen complir.

Madrid, 4 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

   El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 13408 LLEI 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l’esport. («BOE»166, de 12-7-2007.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei 

següent i jo la sancione.

PREÀMBUL

I
Hi ha una radical incompatibilitat entre esport i violèn-

cia, qualsevol forma de violència, inclosa la verbal o aque-
lla altra de més subtil, fonamentada en la trampa, l’engany 
i el menyspreu del joc net. Des de fa dècades esta idea 
central orienta el treball que, de forma concertada, realit-
zen la Unió Europea i les seues institucions, els poders 
públics competents en matèria d’esport de cada un dels 
seus països membres, així com el Comité Olímpic Interna-
cional i les distintes organitzacions que conformen el sis-
tema esportiu internacional. L’objectiu central que cohe-
siona l’acció diversificada de tan ampli espectre d’actors 
públics i privats és eradicar la violència de l’esport, a més 
de previndre, controlar i sancionar amb rigor qualsevol 
manifestació violenta en l’àmbit de l’activitat esportiva, 
molt especialment quan adquirix connotacions de signe 
racista, xenòfob o intolerant.

A pesar d’això i en un sentit ampli, la violència consis-
tix a aplicar la força sobre l’entorn. Per això, l’esport com-
porta sempre i en diversa mesura violència, en tant que 
ús de la força, que s’aplica bé sobre els elements (terra, 
aigua i aire), bé sobre les persones que esdevenen adver-
saris en l’àmbit esportiu. La violència en l’esport, aplicada 
de conformitat amb les seues pròpies regles, suposa una 
aplicació autoritzada de la força. Al contrari, si la força 
s’aplica contravenint les normes esportives, constituïx 
una infracció o una agressió antireglamentària. Així, és el 
mateix món de l’esport el que, en establir les seues regles  
en cada modalitat, determina el nivell de violència accep-
table i quan esta aplicació de força és inadmissible per ser 
contrària als reglaments esportius. En este àmbit, un pri-
mer objectiu de les institucions públiques és promoure 
que el mateix àmbit esportiu, per mitjà de la seua pròpia 
autoregulació, gestione i limite l’aplicació de la força en 
l’esport, de manera que el seu ús siga compatible amb el 
respecte a la persona i amb una consciència social 
avançada.

D’altra banda, la violència en l’esport és un element 
estretament relacionat amb l’espectacle, per la mateixa 
atracció que genera el fenomen de la violència. Esta, pels 
esmentats motius, té sovint una gran repercussió en els 
mitjans de comunicació, que, de vegades, reproduïxen 
fins a la sacietat els incidents violents, siguen de paraula, 
siguen de fet. Esta presència de la violència esportiva en 
els mitjans de comunicació arriba a entelar, quan no a 
posar en dubte o a contradir, els valors intrínsecs de 
l’esport com a referent ètic i de comportaments.

La realitat de la violència en l’esport i la seua repercus-
sió en els mitjans de comunicació és un reflex de la clara 
permissivitat social de la violència, permissivitat que es 
retroalimenta amb la intervenció de tots els agents de 
l’entorn esportiu sobre la base inicial de l’aplicació regla-
mentària o no de la força en l’esport i de la trobada entre 
adversaris, siguen esportistes, tècnics o dirigents.

Així, el fenomen de la violència en l’esport en la nostra 
societat és un fenomen complex que supera l’àmbit prò-
piament esportiu i obliga les institucions públiques a 
adoptar mesures que fomenten la prevenció i incidisquen 


