
2382 Divendres 16 maig 2003 Suplement núm. 11

«10. Els contractes de treball acollits al present
programa de foment de l’ocupació estable s’han
de formalitzar en el model oficial de què disposi
l’Institut Nacional d’Ocupació, excepte en el cas
de contractes ja existents, als quals es refereixen
els apartats 3 i 4 del número U.»

4. Es modifica l’apartat 3 del número «Cinc. Exclu-
sions», de l’article 47 de la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, que queda redactat en els termes següents:

«No són aplicables a les aportacions empresa-
rials relatives a treballadors que prestin els seus
serveis a les administracions públiques o als orga-
nismes públics que regula el títol III de la Llei
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funciona-
ment de l’Administració General de l’Estat:

a) Les bonificacions dels contractes indefinits
amb treballadors de seixanta anys o més i amb
una antiguitat a l’empresa de cinc anys o més.

b) Les bonificacions dels contractes de treball
de les dones treballadores que siguin suspesos per
maternitat i per excedència per cura de fill.»

Disposició final tercera. Pagament de la prestació per
desocupació en la modalitat de pagament únic.

Es modifica el primer paràgraf de la regla primera
de l’apartat primer de la disposició transitòria quarta de
la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents
per a la reforma del sistema de protecció per desocu-
pació i millora de l’ocupabilitat, que queda redactat en
els termes següents:

«Primera. L’entitat gestora pot abonar el valor
actual de l’import de la prestació per desocupació
de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions
quan pretenguin incorporar-se, de manera estable,
com a socis treballadors o de treball en coope-
ratives o en societats laborals, sempre que no hagin
mantingut un vincle contractual previ amb aquestes
societats superior als dotze mesos, o constituir-les,
o quan els beneficiaris pretenguin constituir-se com
a treballadors autònoms i es tracti de persones amb
una minusvalidesa igual o superior al 33 per cent.»

Disposició final quarta. Foment de l’ocupació de les
dones amb minusvalidesa.

S’afegeix un paràgraf segon a la lletra a) de l’apartat
dos.1 de l’article 44 de la Llei 42/1994, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
amb la redacció següent:

«En el cas específic que es contractin dones
minusvàlides, les empreses tenen dret a una boni-
ficació del 90 per cent en la cotització empresarial
per contingències comunes si la dona contractada
té una edat igual o superior a 45 anys, i del 80
per cent en cas que sigui menor d’aquesta edat.»

Disposició final cinquena. Disposicions d’aplicació i
desplegament.

S’autoritza el Govern per dictar les disposicions que
siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament
d’aquest Reial decret llei.

Disposició final sisena. Entrada en vigor.

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

Disposició derogatòria única.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que estableix aquest Reial
decret llei.

Madrid, 25 d’abril de 2003.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

(Aquest Reial decret llei es publica tenint en compte la Correcció dérrades publicada
al «BOE» núm. 109, de 7-5-2003.)

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS

8591 REIAL DECRET 463/2003, de 25 d’abril,
sobre reconeixement de l’increment de la pen-
sió d’incapacitat permanent total per a la pro-
fessió habitual per als treballadors per compte
propi. («BOE» 100, de 26-4-2003.)

L’apartat 4 de l’article 10 del text refós de la Llei
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, preveu la progressiva
homogeneïtzació dels règims especials de la Seguretat
Social amb el règim general. En la mateixa direcció, la
recomanació 6a del Pacte de Toledo preveu que, de
manera progressiva, se simplifiquin i s’integrin els règims
especials de la Seguretat Social per permetre apropar
més l’estructura del sistema.

Dins d’aquests objectius, l’Acord per a la millora i
el desenvolupament del sistema de previsió social, de
9 d’abril de 2001, va preveure la conveniència d’introduir
determinades modificacions en el marc de l’acció pro-
tectora dels treballadors per compte propi, per tal d’in-
cloure-hi la prestació d’incapacitat permanent total qua-
lificada per a la professió habitual.

En aquest sentit, la Llei 53/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
ha modificat les normes legals que regulen els règims
especials agrari i de treballadors del mar, per incloure,
dins de l’àmbit de l’acció protectora dispensada en
aquells, la prestació assenyalada, per bé que es difereix
a una disposició reglamentària la concreció de la quantia
de la prestació i d’alguns dels requisits que, a més del
compliment d’una determinada edat i la no-realització
d’activitat lucrativa, condicionen l’accés a aquesta pres-
tació.

En aquest sentit, aquest Reial decret aborda el des-
plegament reglamentari de la Llei 53/2002, de 30 de
desembre, i concreta la quantia de la prestació i dels
requisits que han de complir els interessats per accedir
a la prestació d’incapacitat permanent total qualificada,
i segueix, a aquest efecte, les previsions que conté l’acord
social de 2001.

L’extensió de l’acció protectora, en els termes indi-
cats, també ha d’operar respecte dels treballadors per
compte propi inclosos en el règim especial de treba-
lladors per compte propi o autònoms, respecte dels quals
es preveu una regulació semblant a l’establerta per als
treballadors per compte propi inclosos en els règims
especials esmentats.
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En virtut d’això, de conformitat amb les facultats con-
ferides pels articles 41 i 42, de la Llei 53/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, i per l’article 10.4 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, a proposta del ministre de Treball i Afers
Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 25 d’abril de 2003,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació del Reglament general del
règim especial agrari de la Seguretat Social aprovat
pel Decret 3772/1972, de 23 de desembre.

U. Es modifica l’article 58 del Reglament general
del règim especial agrari de la Seguretat Social, aprovat
pel Decret 3772/1972, de 23 de desembre, en els ter-
mes següents:

«Article 58. Incapacitat permanent derivada de
malaltia comuna o accident no laboral.
1. Les prestacions per incapacitat permanent,

derivada de malaltia comuna o accident no laboral,
es concedeixen als treballadors per compte propi
en les condicions establertes per als treballadors
per compte d’altri.

2. Els treballadors per compte propi als quals
se’ls reconegui la prestació d’incapacitat perma-
nent total per a la professió habitual tenen dret
a un increment del 20 per cent de la base regu-
ladora que es tingui en compte per determinar la
quantia de la pensió, quan s’acreditin els requisits
següents:

a) Que el pensionista tingui una edat igual o
superior als 55 anys. En els casos en què el reco-
neixement inicial de la pensió d’incapacitat perma-
nent s’efectuï a una edat inferior a l’assenyalada,
l’increment del 20 per cent s’aplica des del dia
1 del mes següent a aquell en el qual el treballador
compleixi els 55 anys d’edat, sempre que en aques-
ta data es compleixin els requisits establerts en
els paràgrafs següents.

En els casos en què el dret a l’increment del
20 per cent neixi en un any natural posterior a
aquell en què es va produir el reconeixement inicial
de la pensió d’incapacitat permanent total per a
la professió habitual, a aquesta, incrementada amb
l’esmentat 20 per cent, se li apliquen les revalo-
racions que, per a les pensions de la mateixa natu-
ralesa, hagin tingut lloc des de la data esmentada.

b) Que el pensionista no exerceixi una activitat
retribuïda per compte d’altri o per compte propi,
que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol dels
règims de la Seguretat Social. L’increment de la
pensió queda suspès durant el període en què el
treballador obtingui una feina o efectuï una activitat
lucrativa per compte propi que sigui compatible
amb la pensió d’incapacitat permanent total que
percebi.

c) Que el pensionista no tingui la titularitat d’u-
na explotació agrària o maritimopesquera, o d’un
establiment mercantil o industrial com a propietari,
arrendatari, usufructuari o un altre concepte anà-
leg.»

Dos. S’afegeix un paràgraf d) a l’apartat 3 de l’arti-
cle 63 del Reglament general del règim especial agrari
de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 3772/1972,
de 23 de desembre, en els termes següents:

«d) Els treballadors per compte propi als quals
se’ls reconegui una pensió d’incapacitat permanent
total per a la professió habitual la perceben incre-
mentada en un 20 per cent, en els casos i amb
els requisits que assenyala l’apartat 2 de l’arti-
cle 58.»

Article segon. Modificació del Reglament general de
la Llei 116/1969, de 30 de desembre, per la qual
es regula el règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors del mar, aprovat pel Decret
1867/1970, de 9 de juliol.

U. S’afegeix un paràgraf tercer a l’apartat 4 de l’ar-
ticle 75 del Reglament general de la Llei 116/1969,
de 30 de desembre, per la qual es regula el règim espe-
cial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, apro-
vat pel Decret 1867/1970, de 9 de juliol, en els termes
següents:

«Els treballadors per compte propi, als quals es
reconegui la pensió d’incapacitat permanent total
per a la professió habitual, tenen dret a un incre-
ment del 20 per cent de la base reguladora que
es tingui en compte per determinar la quantia de
la pensió, quan s’acreditin els requisits següents:

a) Que el pensionista tingui una edat igual o
superior als 55 anys. En els casos en què el reco-
neixement inicial de la pensió d’incapacitat perma-
nent s’efectuï a una edat inferior a l’assenyalada,
l’increment del 20 per cent s’aplica des del dia
1 del mes següent a aquell en què el treballador
compleixi els 55 anys d’edat, sempre que en aques-
ta data es compleixin els requisits establerts en
els paràgrafs següents.

En els casos en què el dret a l’increment del
20 per cent neixi en un any natural posterior a
aquell en què es va produir el reconeixement inicial
de la pensió d’incapacitat permanent total per a
la professió habitual, a aquesta, incrementada amb
l’esmentat 20 per cent, se li apliquen les revalo-
racions que, per a les pensions de la mateixa natu-
ralesa, hagin tingut lloc des de la data esmentada.

b) Que el pensionista no exerceixi una activitat
retribuïda per compte d’altri o per compte propi
que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol dels
règims de la Seguretat Social. L’increment de la
pensió queda en suspens durant el període en què
el treballador obtingui una feina o efectuï una acti-
vitat lucrativa per compte propi que sigui compa-
tible amb la pensió d’incapacitat permanent total
que percebi.

c) Que el pensionista no tingui la titularitat d’u-
na explotació agrària o maritimopesquera, o d’un
establiment mercantil o industrial com a propietari,
arrendatari, usufructuari o un altre concepte anà-
leg.»

Dos. S’afegeix un paràgraf c) a l’article 99 del Regla-
ment general de la Llei 116/1969, de 30 de desembre,
pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors del mar, en els termes següents:

«c) Els treballadors per compte propi als quals
es reconegui una pensió d’incapacitat permanent
total per a la professió habitual la perceben incre-
mentada en el percentatge, en els casos i amb
els requisits establerts en el paràgraf tercer de l’a-
partat 4 de l’article 75.»
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Article tercer. Modificació de l’article 38 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.

S’afegeix un paràgraf tercer a l’apartat 1 de l’article
38 del Decret 2530/1970, de 20 d’agost, pel qual es
regula el règim especial de la Seguretat Social dels tre-
balladors per compte propi o autònoms, en els termes
següents:

«La pensió d’incapacitat permanent total per a
la professió habitual s’incrementa en un 20 per
cent de la base reguladora que es tingui en compte
per determinar la quantia de la pensió, quan s’a-
creditin els requisits següents:

a) Que el pensionista tingui una edat igual o
superior als 55 anys. En els casos en què el reco-
neixement inicial de la pensió d’incapacitat perma-
nent s’efectuï a una edat inferior a l’assenyalada,
l’increment del 20 per cent s’aplica des del dia
1 del mes següent a aquell en què el treballador
compleixi els 55 anys d’edat, sempre que en aques-
ta data es compleixin els requisits establerts en
els paràgrafs següents.

En els casos en què el dret a l’increment del
20 per cent neixi en un any natural posterior a
aquell en què es va produir el reconeixement inicial
de la pensió d’incapacitat permanent total per a
la professió habitual, a aquesta, incrementada amb
l’esmentat 20 per cent, se li apliquen les revalo-
racions que, per a les pensions de la mateixa natu-
ralesa, hagin tingut lloc des de la data esmentada.

b) Que el pensionista no exerceixi una activitat
retribuïda per compte d’altri o per compte propi
que doni lloc a la seva inclusió en qualsevol dels
règims de la Seguretat Social. L’increment de la
pensió queda suspès durant el període en què el
treballador obtingui una feina o efectuï una activitat
lucrativa per compte propi que sigui compatible
amb la pensió d’incapacitat permanent total que
percebi.

c) Que el pensionista no tingui la titularitat d’un
establiment mercantil o industrial ni d’una explo-
tació agrària o maritimopesquera com a propietari,
arrendatari, usufructuari o un altre concepte anà-
leg.»

Disposició addicional única. Aplicació de l’increment
de les pensions d’incapacitat permanent total per a
la professió habitual.

L’increment de la pensió d’incapacitat permanent
total per a la professió habitual, a què es refereixen els
articles 58 i 63.3 del Reglament general del règim espe-
cial agrari de la Seguretat Social, 75.4 i 99.c) del Regla-
ment general del règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors del mar, i 38.1 del Decret 2530/70,
de 20 d’agost, en la redacció incorporada per aquest
Reial decret, únicament és aplicable a les situacions d’in-
capacitat permanent que es declarin a partir de l’1 de
gener de 2003.

Disposició final primera. Facultats d’aplicació i des-
plegament.

Es faculta el ministre de Treball i Afers Socials per
dictar les disposicions generals que siguin necessàries
per a l’aplicació i el desplegament del que preveu aquest
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 d’abril de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Afers Socials,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8592 REIAL DECRET 429/2003, d’11 d’abril, pel

qual es modifica el Reial decret 738/1997,
de 23 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
d’ajuts a les víctimes de delictes violents i con-
tra la llibertat sexual. («BOE» 100, de 26-4-2003.)

La Llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajuts i assis-
tència a les víctimes de delictes violents i contra la lli-
bertat sexual, va crear, a l’article 11, la Comissió Nacional
d’Ajuda i Assistència a les Víctimes com a òrgan co�egiat
amb competència per resoldre els procediments d’im-
pugnació de les resolucions del Ministeri d’Economia
i Hisenda en la matèria.

D’acord amb aquesta disposició, la Comissió Nacional
és presidida per un magistrat del Tribunal Suprem, nome-
nat a proposta del Consell General del Poder Judicial,
i està integrada per representants de l’Administració
General de l’Estat i, si s’escau, de les organitzacions vin-
culades a l’assistència i la defensa de les víctimes; a
més, una de les seves vocalies correspon necessàriament
a un representant del ministeri fiscal, nomenat a proposta
del fiscal general de l’Estat. Això no obstant, la Llei habi-
lita el Govern per desplegar, a proposta dels ministres
de Justícia i Interior, i d’Economia i Hisenda, la com-
posició i el règim de funcionament de la Comissió Nacio-
nal.

El Reial decret 738/1997, de 23 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’ajuts a les víctimes, desplega
a l’article 74 la composició de la Comissió Nacional,
que queda finalment integrada per onze vocals que es
distribueixen de la manera següent: set representants
amb rang de subdirector general dels departaments
ministerials de l’Administració General de l’Estat amb
competències en la matèria (dos del Ministeri de Justícia,
dos del Ministeri d’Economia i Hisenda, dos del Ministeri
de l’Interior i un del Ministeri de Treball i Afers Socials);
tres representants d’organitzacions vinculades a l’assis-
tència i la defensa de les víctimes, i un últim vocal en
representació del ministeri fiscal, d’acord amb el que
s’exigeix legalment.

L’experiència acumulada pel funcionament d’aquesta
comissió durant els últims anys revela la conveniència
de modificar-ne la composició amb dos objectius fona-
mentals. En primer lloc, és necessari rebaixar el rang
exigit als magistrats i fiscals que participen en aquest
òrgan co�egiat, perquè es considera excessiu el requisit
de tenir la categoria de magistrat o fiscal del Tribunal
Suprem. En el cas del president, aquesta mesura ha exigit
una reforma prèvia de l’article 11.2 de la Llei 35/1995,
que ha estat empresa per la Llei 38/1998, de 27 de
novembre.

D’altra banda, es tracta d’adequar la composició de
la comissió als canvis organitzatius dels ministeris que
hi tenien representació. A aquests efectes, s’han adoptat


