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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
18132 Reial Decret Llei 18/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les 

bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes de treball subscrits 
amb persones amb discapacitat per l’Organització Nacional de Cegos 
Espanyols (ONCE) i s’establixen mesures de Seguretat Social per a les 
persones treballadores afectades per la crisi del bacteri «E.coli».

L’Organització Nacional de Cegos Espanyols (ONCE) és una corporació de dret públic 
de caràcter social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i 
d’autoorganització, els fins socials de la qual es dirigixen a la consecució de l’autonomia 
personal i a la plena integració de les persones cegues i amb deficiència visual greu, per 
mitjà de la prestació de servicis socials, que exercix en tot el territori espanyol funcions 
delegades de les administracions públiques, sota el protectorat de l’Estat, i l’organització 
de la qual es regula a través del Reial Decret 358/1991, de 15 de març, pel qual es 
reordena l’Organització Nacional de Cegos Espanyols.

L’activitat social, econòmica i empresarial d’esta corporació la informen els principis i 
valors de la solidaritat, l’absència d’ànim de lucre i l’interés general, i s’instituïx com a 
operador singular rellevant en la formació i creació d’ocupació per a persones amb 
discapacitat, com a agent social de cohesió i vertebració dels moviments socials, i com a 
element diferenciador que reforça el model espanyol de protecció social de la discapacitat, 
tant davant de la Unió Europea com davant d’altres instàncies internacionals.

De conformitat amb el que establix l’apartat 21 de l’Acord General entre el Govern de 
la Nació i l’Organització Nacional de Cegos Espanyols en matèria de cooperació, 
solidaritat i competitivitat per a l’estabilitat de futur de l’ONCE per al període 2012-2021, i 
tenint en compte que l’ONCE és la major ocupadora de persones amb discapacitat que hi 
ha a Espanya, esdevé una exigència absolutament necessària i peremptòria dotar esta 
corporació de mecanismes que permeten la continuïtat de les seues activitats, concretats 
a través de l’establiment d’una bonificació d’un 100% de les quotes empresarials de la 
Seguretat Social, incloent-hi les d’accidents de treball i malalties professionals, i en les 
aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta, de manera semblant al 
que ocorre en els centres especials d’ocupació.

En funció del que establix la disposició addicional quaranta de la Llei 39/2010, de 22 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, i de l’anterior conveni 
amb l’ONCE, és urgent i necessari establir un sistema alternatiu de la generació dels 
instruments i mecanismes perquè l’ONCE continue tenint recursos suficients l’1 de gener 
de 2012, i complisca els fins socials i de solidaritat que té encomanats, i així assegure 
l’estabilitat juridicoinstitucional, com a agent social d’avantguarda, així com l’estabilitat 
financera d’esta institució a llarg termini, i en definitiva es potencie l’accés de les persones 
amb discapacitat al mercat laboral.

D’altra banda, la crisi del bacteri «E. coli» i la intoxicació alimentària a Alemanya va 
motivar una sèrie d’ajudes institucionals a les empreses del sector agrícola espanyol 
afectades pels primers informes que apuntaven els productes del camp espanyol com a 
possible causa de la malaltia. Esta causa va ser descartada posteriorment, però el dany a 
les persones productores i treballadores ja havia perjudicat sensiblement el sector 
agrícola.

Les ajudes aprovades per la Comissió Europea van tindre com a destinatàries les 
empreses, però les persones treballadores no van ser protegides per esta contingència. 
En conseqüència, este reial decret llei aprova mesures amb la finalitat de compensar 
estes persones treballadores per la disminució de la cotització a la Seguretat Social, 
produïda com a conseqüència de la no-realització de les jornades de treball agrícoles, per 
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mitjà de la subscripció d’un conveni especial amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, que es finançarà amb càrrec als pressupostos del Servici Públic d’Ocupació 
Estatal.

En virtut d’això, perquè és urgent l’adopció de les mesures exposades anteriorment i 
fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució, a proposta de la 
vicepresidenta del Govern d’Assumptes Econòmics i ministra d’Economia i Hisenda, de la 
ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i del ministre de Treball i Immigració, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 18 de novembre de 2011,

DISPOSE:

Article 1. Bonificació de quotes a la Seguretat Social.

1. Donaran dret a una bonificació del 100% en les quotes empresarials de la 
Seguretat Social, incloent-hi les d’accidents de treball i malalties professionals, i en les 
aportacions empresarials de les quotes de recaptació conjunta, els contractes de treball 
que haja subscrit o que subscriga l’Organització Nacional de Cegos Espanyols (ONCE), 
amb persones amb discapacitat, en qualsevol de les modalitats de contractació que 
preveu la legislació laboral i durant tota la vigència d’estos contractes. La mateixa 
bonificació es disfrutarà en el supòsit de transformació en indefinits dels contractes 
temporals de foment d’ocupació de persones amb discapacitat o de transformació en 
indefinits dels contractes de duració determinada o temporals, incloent-hi els formatius 
subscrits amb treballadors amb discapacitat.

2. Als efectes d’este reial decret llei, s’entén per persones amb discapacitat les 
incloses en l’article 1.2, tercer paràgraf, de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat 
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

3. Estes bonificacions es podran obtindre sempre que l’Organització Nacional de Cegos 
Espanyols (ONCE) es trobe al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

4. En el que no preveja esta disposició serà aplicable el que establix la secció 1a del 
capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de 
l’ocupació.

Article 2. Mesures de Seguretat Social per a les persones treballadores afectades per la 
crisi del bacteri «E. coli».

1. Les persones treballadores a qui, com a conseqüència de la crisi en el sector 
agroalimentari provocada pel bacteri «E. coli», els haja disminuït l’activitat laboral en les 
empreses afectades podran subscriure un conveni especial amb la Tresoreria General de 
la Seguretat Social pels dies que van deixar de treballar en les empreses esmentades.

2. Als efectes d’esta norma es considera que a una persona treballadora li ha  
disminuït l’activitat laboral com a conseqüència de la crisi en el sector agroalimentari 
provocada pel bacteri «E. coli» quan es complisquen els requisits següents:

a) Haver tingut una relació laboral l’any immediatament anterior amb una empresa 
del sector agroalimentari entre les afectades en els seus processos productius per la crisi 
del bacteri «E. coli».

b) Acreditar la situació d’inactivitat en una empresa afectada durant el període de 
maig a juliol en l’exercici 2011.

3. La subscripció del conveni especial amb la Tresoreria General de la Seguretat 
Social es realitzarà d’acord amb allò que disposa l’Orde TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, 
per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social, amb les 
especialitats següents:

a) Les persones treballadores podran subscriure el conveni especial en les 
condicions que preveu esta norma quan cessen o causen baixa en l’activitat que exercien 
en el període comprés entre l’entrada en vigor d’esta norma i el 31 de desembre de 2013.
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b) Les persones treballadores podran subscriure igualment el conveni especial amb 
caràcter retroactiu per a cobrir el període d’inactivitat en el període de maig a juliol de 
2011, quan no s’haja produït cotització ni per activitat ni per prestació de desocupació.

c) En el supòsit del paràgraf anterior, la sol·licitud s’haurà de produir en el període 
de 90 dies computats a partir de l’entrada en vigor d’esta norma.

d) En la sol·licitud de subscripció s’haurà de fer constar la condició de persona 
afectada per la crisi del sector agroalimentari provocada pel bacteri «E. coli», així com 
s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa mencionada en l’apartat segon en el qual 
conste el nombre de dies que hauria prestat els seus servicis en esta, si no s’haguera 
produït l’esmentada crisi en el sector agroalimentari.

e) L’elecció de la base de cotització serà la de l’últim mes treballat en l’empresa que 
firma el certificat corresponent, degudament actualitzada.

f) L’abonament de l’import de la quota que corresponga per este conveni especial 
l’haurà d’efectuar el Servici Públic d’Ocupació Estatal directament a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social.

4. El finançament de la mesura que regula este article es realitzarà amb càrrec al 
pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal, sense que el crèdit que la finance tinga 
la consideració de fons d’ocupació d’àmbit nacional, al qual es referix l’article 14 de la Llei 
56/2003, de 16 de desembre, d’Ocupació, per la qual cosa no serà aplicable el que 
establix l’article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

5. La Tresoreria General de la Seguretat Social remetrà en el primer semestre de 
cada exercici i fins a l’any 2014 la informació relativa a les persones treballadores 
afectades per la crisi en el sector agroalimentari provocada pel bacteri «E. coli» que han 
subscrit el conveni especial d’acord amb el que establix esta norma, en l’exercici 
immediatament anterior; les empreses que han certificat els dies del període de maig a 
juliol de 2011, en els quals estes persones treballadores haurien prestat servicis si no 
s’haguera produït l’esmentada crisi, i l’import dels convenis especials que estes hagen 
subscrit.

6. El Servici Públic d’Ocupació Estatal, una vegada haja rebut esta informació i 
després d’analitzar-la, realitzarà l’abonament corresponent a la informació rebuda en el 
segon semestre de cada exercici; el 2014 serà l’últim any en el qual es produirà un 
abonament per esta causa.

7. Les persones treballadores per compte d’altri del règim especial agrari de la 
Seguretat Social, que complisquen els requisits que establix l’apartat 2 d’este article, 
podran sol·licitar el reembossament de les quotes satisfetes pels períodes d’inactivitat 
acreditats durant els mesos de maig a juliol de 2011.

La sol·licitud s’efectuarà davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que 
procedirà a la devolució de les quotes i a la reclamació dels imports resultants al Servici 
Públic d’Ocupació Estatal.

Així mateix, quan les persones treballadores, que complisquen els requisits que 
establix l’apartat 2 d’este article, hagen causat baixa en el cens agrari durant els mesos 
de maig a juliol de 2011, podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social 
l’alta en el cens durant els períodes d’inactivitat acreditats en estos mesos. Les quotes 
corresponents les satisfarà el Servici Públic d’Ocupació Estatal a la Tresoreria General de 
la Seguretat Social.

8. El Servici Públic d’Ocupació Estatal podrà autoritzar, per a les persones 
treballadores que complisquen els requisits que establix l’apartat 2 d’este article i hagen 
accedit a la prestació per desocupació de nivell contributiu que regula el text refós de la 
Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, que el temps en el qual s’haja percebut esta prestació pels períodes d’inactivitat 
acreditats durant els mesos de maig a juliol de 2011 no es compute a l’efecte de consumir 
la duració de la prestació reconeguda.

9. Les persones treballadores agràries per compte d’altri de caràcter eventual que 
complisquen els requisits establits en l’apartat 2 d’este article, quan no hagen pogut 
accedir, per no tindre les jornades mínimes, al subsidi per desocupació que regula el 
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Reial Decret 5/1997, de 10 de gener, pel qual es regula el subsidi per desocupació a favor 
dels treballadors eventuals inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, o a 
la renda agrària que regula el Reial Decret 426/2003, d’11 d’abril, pel qual es regula la 
renda agrària per als treballadors eventuals inclosos en el règim especial agrari de la 
Seguretat Social residents a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura, podran 
ser beneficiàries sempre que tinguen cobert en este règim especial un mínim de 20 
jornades reals cotitzades en els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la 
situació de desocupació, sempre que complisquen la resta dels requisits que exigix la 
normativa aplicable, i que el període d’inactivitat acreditat es trobe dins dels dotze mesos 
naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació.

Quan s’aplique el que preveu l’apartat anterior, es considerarà acreditat un nombre de 
35 jornades reals cotitzades als efectes del que establixen l’article 5.1.a) del Reial Decret 
5/1997, de 10 de gener i els articles 4.1 i 5.1.a) del Reial Decret 426/2003, d’11 d’abril.

En la sol·licitud de prestacions que preveuen els apartats 8 i 9 s’haurà de fer constar 
la condició de persona afectada per la crisi del sector agroalimentari provocada pel bacteri 
«E. coli», així com caldrà adjuntar un certificat de l’empresa en el qual conste el nombre 
de dies que hauria prestat els seus servicis en esta, si no s’haguera produït l’esmentada 
crisi en el sector agroalimentari.

Disposició addicional única. Finançament.

1. Les bonificacions que preveu este reial decret llei es finançaran amb càrrec al 
pressupost del Servici Públic d’Ocupació Estatal, programa 241.A, concepte 
pressupostari 487.03.

2. Les mesures de Seguretat Social aplicables a les persones treballadores 
afectades per la crisi del bacteri «E. coli» es finançaran amb càrrec als pressupostos del 
Servici Públic d’Ocupació Estatal, per a la qual cosa es consignarà crèdit adequat en el 
pressupost de gastos d’este organisme en els exercicis 2012, 2013 i 2014. En tot cas, el 
finançament d’esta mesura es realitzarà amb prioritat sobre les restants mesures o 
accions que este organisme haja de realitzar.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària.

Es fa una nova redacció del primer paràgraf de la disposició addicional díhuit de la 
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, en els termes següents:

«En cas que l’ONCE no haja aconseguit, en l’exercici immediatament anterior 
al considerat, per al conjunt dels jocs comercialitzats que a este efecte s’autoritzen, 
els objectius de venda aprovats pel Govern, l’entitat pública empresarial Loteries i 
Apostes de l’Estat realitzarà, durant els exercicis 2005 a 2011, una assignació 
financera que anualment fixarà el Govern d’acord amb les normes que contenen 
els apartats següents:»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el «Boletín 
Oficial del Estado», si bé el seu article 1 tindrà efectes econòmics a partir de l’1 de gener 
de 2012.

Madrid, 18 de novembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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