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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
869 Reial decret 2131/2008, de 26 de desembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter 
especial dels condemnats que facin activitats laborals en tallers penitenciaris i 
la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici 
de la comunitat.

La protecció de Seguretat Social de les persones condemnades a penes de treball en 
benefici de la comunitat es regula en el capítol IX del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, 
constituït pels articles 22 i 23 de la dita norma reglamentària, on s’assenyala que aquesta 
protecció es refereix a la cobertura de les contingències d’accidents de treball i malalties 
professionals que puguin patir les persones esmentades en el compliment d’aquestes penes.

Igualment, s’estableix que les persones jurídiques en l’àmbit d’organització i direcció 
de les quals facin el treball aquests condemnats, han de cotitzar per aquestes contingències 
aplicant la tarifa de primes vigent al límit mínim de cotització, i han de complir la resta 
d’obligacions envers la Seguretat Social.

Atès que l’execució d’aquestes penes s’ha de fer amb la flexibilitat necessària perquè 
no interfereixi en la vida i les activitats quotidianes del condemnat, els dies i horaris per a 
la seva execució són irregulars en la gran majoria dels casos, i sovint s’efectua en caps de 
setmana, cosa que, al seu torn, dificulta que es compleixin adequadament les obligacions 
de Seguretat Social pel que fa a la comunicació de les altes i baixes per part de les persones 
jurídiques indicades.

Als efectes de superar les dificultats assenyalades i possibilitar un compliment correcte 
de les penes i de les actuacions administratives que comporta la seva execució en matèria 
de Seguretat Social, es fa necessari que sigui el mateix Ministeri de l’Interior qui assumeixi 
les obligacions relatives a la cobertura amb la Seguretat Social de les contingències 
professionals dels sentenciats a penes de treball en benefici de la comunitat.

D’altra banda, atès l’elevat volum de gestió que l’exercici d’aquesta competència pot 
suposar per a aquest departament ministerial, és necessari preveure una sèrie de 
particularitats en el seu acompliment, de manera que es facilitin els tràmits per a la cobertura 
d’aquests condemnats i, al mateix temps, la Seguretat Social pugui controlar el col·lectiu 
en qüestió, a l’efecte de garantir-ne l’assegurament correcte.

Aquest Reial decret s’adreça a l’assoliment d’aquesta doble finalitat, per la qual cosa fa una 
nova redacció dels articles 22 i 23 de la norma esmentada i introdueix les previsions necessàries 
perquè es compleixin adequadament les obligacions en matèria de Seguretat Social en relació 
amb les persones sentenciades a la pena de treball en benefici de la comunitat.

En virtut d’això, a proposta conjunta dels ministres de Treball i Immigració i de l’Interior, 
d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la 
reunió del dia 26 de desembre de 2008.

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la 
relació laboral de caràcter especial dels condemnats que exerceixin activitats laborals 
en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de 
treball en benefici de la comunitat.

El capítol IX del Reial decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació 
laboral de caràcter especial dels condemnats que facin activitats laborals en tallers 
penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici 
de la comunitat, queda redactat en els termes següents:
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«CAPÍTOL IX

Protecció de Seguretat Social dels sentenciats a la pena de treball en benefici de la 
comunitat

Article 22. Protecció de la Seguretat Social.

Els sentenciats a la pena de treball en benefici de la comunitat que l’estiguin complint 
únicament han d’estar inclosos en l’acció protectora del règim general de la Seguretat 
Social als efectes de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals pels 
dies de prestació efectiva d’aquest treball. La cobertura d’aquestes contingències correspon 
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

El Ministeri de l’Interior assumeix les obligacions que s’estableixen a l’article següent 
per a la cobertura de les contingències indicades.

Article 23. Relacions jurídiques de Seguretat Social.

1. Als efectes de la cotització per la cobertura que preveu l’article anterior s’ha de 
procedir a l’afiliació i/o alta d’aquests condemnats en el règim general de la Seguretat 
Social, amb efectes des del dia inicial del compliment de la pena. La baixa en aquest règim 
s’ha de sol·licitar una vegada finalitzi l’execució de la pena, amb efectes des del dia que 
finalitzi i sense que sigui procedent la comunicació d’altes i baixes intermèdies pels dies de 
prestació efectiva de treball.

2. La cotització per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals 
s’efectua aplicant al límit mínim de cotització fixat en cada exercici en el règim general de 
la Seguretat Social el tipus de cotització establert en la tarifa de primes vigent que 
correspongui a l’activitat econòmica de prestació de serveis a la comunitat en general 
(CNAE-09.84.2), i s’ha de fer l’ingrés de les quotes que escaiguin a favor de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social amb caràcter anual, dins dels 15 primers dies del mes de 
desembre de cada exercici.

A aquest efecte, el Ministeri de l’Interior ha de certificar els imports deguts corresponents 
a les cotitzacions meritades en els 12 mesos naturals anteriors, en els termes i amb els 
requisits que determini la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Als efectes del reconeixement i pagament de les prestacions que es puguin causar 
per les contingències indicades i com a títol acreditatiu per a la seva cobertura, el Ministeri 
de l’Interior ha d’emetre els informes d’accidents de treball pel procediment legalment 
establert quan aquests es produeixin com a conseqüència dels treballs fets en compliment 
de les penes en benefici de la comunitat.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica 
i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de desembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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