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 13025 LLEI 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es pro-
cedeix 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 vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El règim especial agrari de la Seguretat Social va néi-
xer a mitjans de la 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 seva rellevància 
tant en la població activa ocupada com en el producte 
interior brut nacional.

El seu objectiu va ser el d’incorporar els treballadors 
agraris a la protecció de la Seguretat Social, des d’una 
perspectiva que els reconeixia singularitats específiques 
en matèria de cotització i de prestacions.

A aquests efectes, es va conjugar un marc específic de 
contribució atenuada amb uns nivells de protecció pro-
gressivament actualitzada, per convergir amb la que s’es-
tableix en altres règims de la Seguretat Social, tot això 
tenint en compte les possibilitats econòmiques del sector. 
Actualment aquesta articulació té 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, tanmateix, de normes que, en gran part, ja 
no es corresponen amb les transformacions efectuades 
en les últimes dècades en el sector agrari, en particular 
pel que fa a la inclusió dels treballadors per compte propi, 
que, d’altra banda, s’han vist afectats pel procés que esta-
bleix la disposició addicional trenta-sisena del Text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, incorporada per 
la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma 
econòmica, que ha originat diferències dins d’aquest 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 
Afers Socials i d’Agricultura, Pesca i Alimentació i els 
representants de les organitzacions agràries.

En el marc de l’Acord esmentat es preveu un conjunt 
de mesures que tendeixen a l’equiparació progressiva 
dels treballadors per compte propi del règim especial 
agrari amb els enquadrats en el règim especial dels treba-
lladors per compte propi o autònoms, que ha de portar, 
amb efectes d’1 de gener de 2008, a la integració en 
aquest últim règim de tots els treballadors agraris per 

compte propi, amb l’establiment previ d’un sistema espe-
cial per a treballadors agraris per compte propi.

Aquestes previsions afecten de manera prioritària 
aspectes relacionats amb la cotització a la Seguretat 
Social que ja han començat a rebre el tractament norma-
tiu adequat a través de les mesures que contenen la Llei 
36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econò-
mica, i la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2006.

Així mateix, l’Acord preveu un període transitori –que 
ha d’acabar 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 facilitar aquesta integració, s’ha de clarificar el camp 
d’aplicació del règim especial agrari pel que fa a la moda-
litat de treballadors esmentada.

III

L’objectiu d’aquesta Llei és introduir les reformes que 
exigeix la plasmació adequada i eficaç de tot el que s’ha 
esmentat abans, la qual cosa, atès que el règim especial 
agrari està regulat per llei, exigeix una norma de la 
mateixa jerarquia.

Sota aquesta perspectiva, la Llei incideix sobre els 
aspectes bàsics següents:

a) Ordena la integració dels treballadors per compte 
propi que inclou el règim especial agrari en el règim espe-
cial dels treballadors per compte propi o autònoms, amb 
efectes d’1 de gener de 2008, avançant, així, en la línia 
que marca la Recomanació VI del Pacte de Toledo.

b) Estableix, dins del règim esmentat, un sistema 
especial per a treballadors agraris per compte propi que 
recull els criteris bàsics de la normativa de modernització 
de les explotacions agràries i que està dirigit a reforçar les 
garanties socials dels petits agricultors i a col·laborar en 
la millora de les perspectives de viabilitat del sector.

S’incideix, en aquest aspecte, en l’establiment de 
mecanismes específics de cotització i en una visió globa-
litzada de tots els components de l’explotació familiar 
agrària, amb especial incidència en la incorporació de les 
dones i dels joves, com a base essencial per al desenvolu-
pament futur del camp.

Destaca, en aquest sentit, l’establiment d’una reduc-
ció en la cotització dels cònjuges i descendents dels titu-
lars de les explotacions agràries que s’incorporin a l’acti-
vitat a les explotacions esmentades.

c) Finalment, i mentre es produeix la integració dels 
treballadors agraris per compte propi en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms, es proce-
deix a la modificació del camp d’aplicació del règim espe-
cial agrari, pel que fa als treballadors per compte propi, 
de manera que aquest règim es desenvolupi de forma 
immediata en uns paràmetres semblants als que en el 
futur han de constituir el sistema especial abans esmen-
tat, impulsant, des de la perspectiva de la Seguretat 
Social, la modernització de les explotacions agràries i la 
seva adequació a les exigències actuals.

Queda, així, configurat un conjunt d’iniciatives que, 
amb suport en el diàleg social, tenen per objecte crear les 
condicions bàsiques per a la garantia dels drets socials 
dels agricultors per compte propi, adequant-ne la regula-
ció 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 d’1 de gener de 2008, els treballadors per 
compte propi inclosos en el règim especial agrari han de 
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quedar incorporats al règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms, i els és aplicable la normativa 
que estigui vigent en el règim esmentat i sense perjudici 
de l’aplicació, si s’escau, de les peculiaritats que estableix 
el sistema especial per a treballadors agraris per compte 
propi a què es refereix l’article següent.

Article 2. Creació del sistema especial per a treballadors 
agraris per compte propi inclosos en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms.

1. S’estableix, dins del règim especial dels treballa-
dors per compte propi o autònoms, i amb efectes d’1 de 
gener de 2008, el sistema especial per a treballadors agra-
ris per compte propi, en el qual han de quedar inclosos els 
treballadors agraris per compte propi, més grans de 18 
anys, que reuneixin els requisits següents:

a) Ser titulars d’una explotació agrària i obtenir, 
almenys, el 50 per 100 de la seva renda total de la realització 
d’activitats agràries o d’altres complementàries, sempre 
que la part de renda procedent directament de l’activitat 
agrària realitzada en la seva explotació no sigui inferior al 25 
per 100 de la seva renda total i que el temps de treball dedi-
cat a activitats agràries o complementàries d’aquestes sigui 
superior a la meitat del seu temps de treball total.

b) Que els rendiments anuals nets obtinguts de l’ex-
plotació agrària per cada titular d’aquesta no superin la 
quantia equivalent al 75 per 100 de l’import, en còmput 
anual, de la base màxima de cotització que estableixi en 
cada moment el règim general de la Seguretat Social.

c) La realització de tasques agràries de forma perso-
nal i directa en aquestes explotacions agràries, tot i que 
ocupin treballadors per compte d’altri, sempre que no es 
tracti de més de dos treballadors fixos o, si es tracta de 
treballadors amb contracte de treball de durada determi-
nada, que el nombre total de jornals satisfets als eventu-
als agraris no superi els 546 en un any, comptat de data a 
data.

Les limitacions en la contractació de treballadors per 
compte d’altri a què es refereix el paràgraf anterior s’en-
tenen aplicables per cada explotació agrària. En cas que a 
l’explotació agrària hi hagi dos titulars o més, tots ells 
donats d’alta en el règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms, al nombre de treballadors o 
jornals que preveu el paràgraf anterior s’hi ha d’afegir un 
treballador fix més, o 273 jornals a l’any, en cas de treba-
lladors eventuals, per cada titular de l’explotació agrària, 
exclòs el primer.

2. Als efectes que preveu l’apartat 1 anterior, s’entén 
per explotació agrària el conjunt de béns i drets organitzats 
pel seu titular en l’exercici de l’activitat agrària, i que consti-
tueix en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica, en què el 
titular de l’explotació ho pot ser per la seva condició de pro-
pietari, arrendatari, parcer, cessionari o un altre concepte 
anàleg, de les finques o elements materials de l’explotació 
agrària respectiva.

Als mateixos efectes, es consideren activitats comple-
mentàries la participació i presència del titular, com a 
conseqüència d’elecció pública, en institucions de caràc-
ter representatiu, així com en òrgans de representació de 
caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que 
aquests estiguin vinculats al sector agrari. També tenen la 
consideració d’activitats complementàries les activitats 
de transformació i venda directa dels productes de la seva 
explotació i les relacionades amb la conservació de l’es-
pai natural i protecció del medi ambient, de la mateixa 
manera que les turístiques, cinegètiques i artesanals rea-
litzades a la seva explotació.

3. La incorporació al sistema especial que regula 
aquest article afecta, a més del titular de l’explotació agrà-

ria, el seu cònjuge i parents per consanguinitat o afinitat 
fins al tercer grau, inclusivament, que no tinguin la consi-
deració de treballadors per compte d’altri, sempre que 
siguin més grans de 18 anys i realitzin l’activitat agrària de 
forma personal i directa a l’explotació familiar correspo-
nent.

4. Els interessats, en el moment de sol·licitar la seva 
incorporació al sistema especial per a treballadors agraris 
per compte propi, han de presentar una declaració justifi-
cativa de l’acreditació dels requisits que estableixen els 
apartats anteriors per ser inclosos en aquest sistema. La 
validesa d’aquesta inclusió està condicionada a la com-
provació posterior per part de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social de la concurrència efectiva dels requisits 
esmentats. L’acreditació i comprovació posterior s’han 
d’efectuar en la forma i els terminis que es determinin per 
reglament.

Article 3. Efectes de la incorporació al sistema especial 
per a treballadors agraris per compte propi.

La incorporació al sistema especial per a treballadors 
agraris per compte propi que preveu l’article anterior 
determina l’aplicació de les regles en matèria de cotitza-
ció a la Seguretat Social següents:

a) Respecte a les contingències de cobertura obliga-
tòria, si el treballador, com a base de cotització, opta per 
la base mínima que correspongui en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms, el tipus 
de cotització aplicable ha de ser del 18,75 per 100.

Si, en canvi, el treballador opta per una base de cotit-
zació superior a la mínima que assenyala el paràgraf ante-
rior, sobre la quantia que excedeixi aquesta última s’ha 
d’aplicar 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 obligatò-
ria.

b) Respecte a les contingències de cobertura volun-
tària, la quota s’ha de determinar aplicant, sobre la quan-
tia completa de la base de cotització, els tipus vigents en 
el règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms per a les contingències esmentades.

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

1. En el supòsit de persones incorporades a l’activitat 
agrària a partir de l’1 de gener de 2008 que quedin incloses en 
el règim especial dels treballadors per compte propi o autò-
noms a través del sistema especial per a treballadors agraris 
per compte propi, que tinguin quaranta anys o menys en el 
moment d’aquesta incorporació i siguin cònjuges o descen-
dents del titular de l’explotació agrària, sempre que aquest 
estigui donat d’alta en el règim i sistema especials esmentats, 
s’ha d’aplicar, sobre la cotització per contingències comunes 
de cobertura obligatòria, una reducció equivalent al 30 per 
100 de la quota que resulti d’aplicar a la base mínima de cotit-
zació que correspongui el tipus del 18,75 per 100.

La reducció de quotes que estableix el paràgraf anterior 
té una durada de cinc anys comptats des de la data d’efec-
tes de l’obligació de cotitzar i és incompatible amb la 
reducció i bonificació que preveu per als nous treballadors 
inclosos en el règim especial dels treballadors per compte 
propi o autònoms la disposició addicional trenta-cinquena 
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

2. La reducció que preveu l’apartat anterior és apli-
cable a les persones que hagin estat beneficiàries de les 
reduccions a què es refereixen la disposició transitòria 
segona i l’apartat b) de la disposició derogatòria única 
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d’aquesta Llei, i que, a partir de l’1 de gener de 2008, que-
din incloses en el règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms, mentre mantinguin les condi-
cions exigides per quedar enquadrades en el sistema 
especial per a treballadors agraris per compte propi.

En tots dos supòsits, la reducció té efectes d’1 de 
gener de 2008, si bé s’ha de descomptar del termini de 
durada de tres anys el període gaudit amb anterioritat a 
aquesta data en funció de les reduccions que assenyala el 
paràgraf anterior.

Disposició addicional segona.

Les referències al cònjuge del titular de l’explotació 
agrària que conté aquesta Llei s’han d’entendre també 
realitzades a la persona lligada de forma estable amb 
aquest titular per una relació d’afectivitat anàloga a la 
conjugal una vegada que es reguli, en l’àmbit del camp 
d’aplicació del sistema de la Seguretat Social i dels règims 
que el conformen, l’abast de l’enquadrament de la parella 
de fet de l’empresari o del titular del negoci industrial o 
mercantil o de l’explotació agrària o maritimopesquera.

Disposició addicional tercera.

Els fills del titular de l’explotació agrària, menors de 30 
anys, encara que hi convisquin, poden ser contractats per ell 
com a treballadors per compte d’altri, sense cotització a la 
contingència de desocupació i, consegüentment, sense que 
puguin accedir a la cobertura corresponent.

Disposició transitòria primera. Canvi temporal d’enqua-
drament de determinats treballadors agraris per 
compte propi.

1. Als treballadors agraris per compte propi que, a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, estiguin enquadrats en 
el règim especial dels treballadors per compte propi o 
autònoms i compleixin els requisits per quedar compre-
sos en aquesta condició al camp d’aplicació del règim 
especial agrari, de conformitat amb la regulació que intro-
dueixen els articles 2.b) i 3 del Text refós de les lleis 
38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, 
aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de juliol, en la redac-
ció que en fa la disposició final primera d’aquesta Llei, els 
són aplicables les regles següents:

a) Poden sol·licitar, en el termini dels sis mesos sub-
següents a comptar de l’endemà de la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, d’acord amb el que estableix el 
número 2 de la seva disposició final tercera, la baixa en el 
règim especial dels treballadors per compte propi o autò-
noms i, alhora, la seva inscripció en el cens a què es refe-
reix la secció 2a del capítol II del Text refós aprovat pel 
Decret 2123/1971, de 23 de juliol, a efectes de l’alta en el 
règim especial agrari.

b) La cotització en el règim especial agrari s’ha de 
portar a terme per una base de cotització d’import igual a 
la base per la qual s’hagi estat cotitzant, en el moment de 
realitzar l’opció, en el règim especial dels treballadors per 
compte propi o autònoms. A aquesta base de cotització li 
són aplicables els tipus de cotització següents:

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

2n Per la quantia que superi l’import anterior, el 
tipus de cotització que, per a les contingències de cober-
tura obligatòria, estigui vigent en el règim especial dels 
treballadors per compte propi o autònoms.

c) L’acció protectora ha d’abraçar 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’hagi optat per quedar 
protegit per les contingències professionals.

La cotització per aquestes últimes contingències s’ha 
de portar a terme aplicant a la quantia completa de la 
base de cotització el tipus de l’1,00 per 100.

d) Quant a la cobertura per incapacitat temporal, 
s’ha de tenir en compte el següent:

1r En el supòsit que el treballador s’hagi 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 té caràcter obligatori.

2n En el supòsit que el treballador no s’hagi acollit a 
la protecció per incapacitat temporal en el règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms, en el 
moment de l’alta en el règim especial agrari pot optar per 
acollir-se voluntàriament a aquesta cobertura, derivada 
tant de contingències comunes com de contingències 
professionals.

3r Tant en el supòsit que assenyala el punt 1r com, si 
s’escau, en el que assenyala el punt 2n anteriors, la cotit-
zació s’ha de portar a terme aplicant, a la quantia com-
pleta de la base de cotització, el tipus del 4,35 per 100, del 
qual el 3,70 per 100 correspon a contingències comunes i 
el 0,65 per 100, a contingències professionals. 

4t A efectes del reconeixement en el règim especial 
agrari del dret a la protecció per incapacitat temporal, es 
poden comptar, si s’escau, els períodes pels quals s’hagi 
cotitzat per la contingència expressada en el règim espe-
cial dels treballadors per compte propi o autònoms.

2. En el supòsit que no se sol·liciti la baixa i la ins-
cripció a què es refereix l’apartat 1.a) en el termini que s’hi 
indica, els interessats han de romandre inclosos en el 
règim especial dels treballadors per compte propi o autò-
noms.

Disposició transitòria segona. Reducció de quotes a 
favor de determinats familiars del titular de l’explota-
ció 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’aquesta Llei, d’acord 
amb el que estableix el número 2 de la seva disposició 
final tercera, i el 31 de desembre de 2007, que tinguin 
quaranta anys o menys en el moment d’aquesta incor-
poració i siguin cònjuges o descendents del titular de 
l’explotació agrària, sempre que aquest estigui inclòs en 
el règim especial esmentat, s’ha d’aplicar, sobre la cotit-
zació per contingències comunes de cobertura obligatò-
ria, una reducció equivalent al 30 per 100 de la quota 
que resulti d’aplicar a la base de cotització que corres-
pongui el tipus del 18,75 per 100.

La reducció de quotes que estableix el paràgraf ante-
rior produeix 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’opo-
sin al que estableix aquesta Llei i expressament les 
següents:

a) La disposició addicional trenta-sisena del Text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, sense perjudici de la 
seva vigència amb caràcter transitori, fins al 31 de desem-
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bre de 2007, en relació amb els treballadors als quals, amb 
anterioritat a l’1 de gener de 2006, se’ls hagi aplicat el que 
aquesta estableix, amb caràcter obligatori o per opció 
voluntària, quan hagin elegit una base de cotització supe-
rior a la mínima que estableix el règim especial dels treba-
lladors per compte propi o autònoms, cas en el qual resul-
ten aplicables els tipus de cotització i els coeficients que 
regula l’apartat 2 de la disposició addicional esmentada.

b) La disposició addicional quaranta-novena de la 
Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 2006, sense perjudici de la seva 
vigència amb caràcter transitori, fins al 31 de desembre 
de 2007, per a les persones que siguin beneficiàries de la 
reducció que aquesta estableix en la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

c) Tots els preceptes referits als treballadors per 
compte propi que conté el Text refós de les lleis 38/1966, 
de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de desembre, aprovat 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’introdueixen les modificacions següents en el Text 
refós de les lleis 38/1966, de 31 de maig, i 41/1970, de 22 de 
desembre, aprovat pel 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 
més grans de 18 anys, reuneixin, a més, les condi-
cions següents:

1a Que, sent titulars d’una explotació agrària, 
almenys el 50 per 100 de la seva renda total l’obtin-
guin de la realització d’activitats agràries o d’altres 
complementàries, sempre que la part de renda pro-
cedent directament de l’activitat agrària realitzada a 
la seva explotació no sigui inferior al 25 per 100 de la 
seva renda total i que el temps de treball dedicat a 
activitats agràries o complementàries sigui superior 
a la meitat del seu temps de treball total.

A aquests efectes s’entén per explotació agrària 
el conjunt de béns i drets organitzats pel seu titular 
en l’exercici de l’activitat agrària, i que constitueix 
en si mateixa una unitat tecnicoeconòmica, en què 
el titular de l’explotació ho pot ser per la seva condi-
ció de propietari, arrendatari, parcer, cessionari o un 
altre concepte anàleg, de les finques o elements 
materials de l’explotació agrària respectiva.

Així mateix, es consideren activitats comple-
mentàries la participació i presència del titular, com 
a conseqüència d’elecció pública, en institucions de 
caràcter representatiu, així com en òrgans de repre-
sentació de caràcter sindical, cooperatiu o professio-
nal, sempre que aquests estiguin vinculats al sector 
agrari. També tenen la consideració d’activitats com-
plementàries les activitats de transformació i venda 
directa dels productes de la seva explotació i les 
relacionades amb la conservació de l’espai natural i 
protecció del medi ambient, de la mateixa manera 
que les turístiques, cinegètiques i artesanals realit-
zades a la seva explotació.

2a Que els rendiments anuals nets obtinguts 
de l’explotació agrària, per cada titular d’aquesta, no 
superin una quantia equivalent al 75 per cent de 
l’import, en còmput anual, de la base màxima de 
cotització que estableixi en cada moment el règim 
general de la Seguretat Social.

3a Que realitzin les tasques agràries de forma 
personal i directa en aquestes explotacions, encara 
que ocupin treballadors per compte d’altri, sempre 
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comercialització de biocides, va incorporar al dret intern 

que no es tracti de més de dos treballadors fixos o, si 
es tracta de treballadors amb contracte de treball de 
durada determinada, que el nombre total de jornals 
satisfets als eventuals agraris no superi els 546 en un 
any, comptat de data a data.

Les limitacions en la contractació de treballadors 
per compte d’altri a què es refereix el paràgraf ante-
rior s’entenen aplicables per cada explotació agrà-
ria. En cas que a l’explotació agrària hi hagi dos 
titulars o més, tots ells donats d’alta en aquest règim 
especial, al nombre de treballadors o jornals que 
preveu el paràgraf anterior s’hi ha d’afegir un treba-
llador fix més, o 273 jornals a l’any, en cas de treba-
lladors eventuals, per cada titular de l’explotació 
agrària, exclòs el primer».

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

«Article 3.

Estan igualment inclosos en aquest règim especial 
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 tinguin la consideració de treballadors per compte 
d’altri, sempre que siguin més grans de 18 anys i rea-
litzin l’activitat agrària de forma personal i directa a 
l’explotació familiar corresponent».

Disposició final segona. Disposicions d’aplicació i des-
plegament.

S’autoritza el Govern per dictar totes les disposicions 
d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei que siguin 
necessàries.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

1. Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2008.
2. No obstant el que disposa el número anterior, el 

que estableixen les disposicions transitòries primera i 
segona, les lletres a) i b) de la disposició derogatòria 
única i la disposició final primera és aplicable a partir del 
dia primer del mes següent al de la publicació de la Llei en 
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 4 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


