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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
16771

Reial decret 1513/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la subscripció de
conveni especial amb la Seguretat Social pels treballadors d’agències de
duanes que van resultar afectats per la incorporació d’Espanya al Mercat Únic
Europeu.

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social,
permet, a la disposició addicional vint-i-sisena, que els treballadors d’agències de duanes
que es van veure privats dels seus llocs de treball amb motiu de l’entrada en vigor del
Mercat Únic Europeu, l’1 de gener de 1993, s’incorporin a un conveni especial amb la
Seguretat Social a fi de tenir garantit que en arribar a l’edat de 65 anys causin dret a una
pensió de jubilació equivalent a la que haurien percebut si haguessin continuat en actiu al
servei de les agències esmentades.
Per la seva banda, l’article 125.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, configura l’institut del conveni
especial amb l’Administració de la Seguretat Social com una situació assimilada a la d’alta
en algun dels seus règims als efectes de la protecció de determinades contingències, amb
l’abast i les condicions que s’estableixin per reglament.
Mitjançant aquest Reial decret es despleguen les dues previsions legals concretant
l’abast del conveni especial que preveu la Llei 40/2007, de 4 de desembre, així com els
requisits i el procediment per a la seva subscripció i els efectes d’aquesta.
Aquest Reial decret es dicta en exercici de les facultats que atorga l’article 125.2 de la
Llei general de la Seguretat Social.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia
de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 d’octubre
de 2009,
DISPOSO:
Article 1.

Objecte.

El conveni especial amb la Seguretat Social que regula aquest Reial decret té per
objecte la cotització per la contingència de jubilació respecte als treballadors que van
resultar afectats pel procés de reestructuració d’empreses del sector d’agències de duanes
com a conseqüència de la incorporació d’Espanya al Mercat Únic Europeu, a què es
refereix la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de
mesures en matèria de Seguretat Social.
Article 2.

Àmbit d’aplicació subjectiu.

1. El conveni especial el poden subscriure els treballadors la prestació de serveis
dels quals per a agències de duanes va cessar a conseqüència de la incorporació d’Espanya
al Mercat Únic Europeu, sempre que compleixin els requisits següents:
a) Trobar-se en alta en el règim general de la Seguretat Social al servei d’una agència
de duanes amb data 1 de gener de 1992 i haver estat en aquesta situació fins a l’extinció
de la seva relació laboral, amb la consegüent baixa en el dit règim, que s’ha d’haver
produït entre l’1 de gener de 1993, data de la incorporació d’Espanya al règim de mercat
únic, i el 31 d’octubre de 1993.
b) No haver adquirit la condició de pensionista de jubilació o d’incapacitat permanent,
abans de l’1 de gener de 2008, en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social o en
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un altre règim públic de protecció social, excepte en els casos que aquestes pensions es
percebin de forma simultània a la realització d’una feina que determini la inclusió dels
interessats en el camp d’aplicació d’algun dels règims esmentats.
c) Trobar-se en alta o en situació assimilada a la d’alta en algun règim de la Seguretat
Social en la data de presentació de la sol·licitud del conveni especial i cotitzar, si s’escau,
per una base inferior a la que hauria correspost, en aquesta mateixa data i degudament
actualitzada, si haguessin mantingut els seus llocs de treball en les empreses
esmentades.
2.

Per subscriure el conveni no és necessari acreditar cap període de cotització.

Article 3.

Subscripció del conveni especial.

La sol·licitud de subscripció d’aquest conveni especial i la seva formalització s’han
d’ajustar al que disposen, respectivament, els articles 3.1 i 4 de l’Ordre TAS/2865/2003, de
13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat
Social.
Article 4.

Efectes del conveni especial.

Una vegada subscrit el conveni, la situació assimilada a l’alta en el règim general de la
Seguretat Social que comporta, respecte de la contingència de jubilació, produeix
efectes:
a) Des de l’1 de gener de 2008, si la sol·licitud de subscripció es presenta dins els
tres mesos naturals següents al de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, llevat que
l’interessat opti per l’aplicació de la data d’efectes indicada al paràgraf b).
b) Des del dia primer del mes següent al de la presentació de la sol·licitud, si aquesta
s’efectua fora del termini assenyalat anteriorment.
Article 5.

Cotització.

1. La quota corresponent a aquest conveni especial la determina la Tresoreria
General de la Seguretat Social d’acord amb les diferències de cotització que en cada cas
resultin del que disposa l’article 2.1.c).
A aquest efecte, s’apliquen les regles següents:
1a La mitjana de les bases de cotització per contingències comunes durant els últims
dotze mesos de prestació de serveis pel treballador en la respectiva agència de duanes
l’actualitza la Tresoreria General de la Seguretat Social a la data d’efectes del conveni
especial, d’acord amb l’increment que la base màxima de cotització per contingències
comunes del grup de cotització corresponent a la seva categoria professional hagi
experimentat en cada exercici.
De l’import actualitzat de la dita base de cotització es descompta el de la base o bases
per contingències comunes per les quals efectivament cotitzi, si s’escau, en aquesta
mateixa data cada treballador.
2a La diferència de cotització que si s’escau resulti per a cada treballador, si la base
actualitzada per la Tresoreria General de la Seguretat Social és superior a la base o bases
per les quals efectivament es cotitzi, constitueix la base de cotització inicial del conveni
especial, a la qual s’ha d’aplicar el tipus de cotització vigent en el corresponent exercici en
el règim general de la Seguretat Social.
3a La quota resultant és objecte de reducció mitjançant l’aplicació del coeficient
establert en cada exercici, pel Ministeri de Treball i Immigració, per a la cobertura de la
contingència de jubilació respecte als convenis especials de treballadors perceptors del
subsidi de desocupació amb dret a cotització per aquesta contingència, regulats per l’article
24 de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre.
4a En cap cas les bases de cotització per aquest conveni poden ser superiors a la
diferència que resulti entre la base actualitzada corresponent a cada treballador, conforme
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a l’increment que la base màxima de cotització per contingències comunes del grup de
cotització corresponent a la seva categoria professional en l’agència de duanes experimenti
en cada exercici, i aquella o aquelles per les quals, si s’escau, cotitzi realment. A aquest
efecte, és aplicable el que preveuen els apartats 2.4 i 2.5 de l’article 6 de l’Ordre
TAS/2865/2003, de 13 d’octubre.
2. La cotització és a càrrec exclusiu del subscriptor i se n’ha de fer l’ingrés mitjançant
pagaments mensuals, dins el mes natural següent al de la seva meritació.
Article 6.

Suspensió i extinció del conveni especial.

1. El conveni que regula aquest Reial decret queda suspès durant els períodes en
què la cotització a la Seguretat Social dels seus subscriptors, per una altra activitat, superi
la que hauria correspost als seus llocs de treball en les agències de duanes, una vegada
actualitzades.
2. Aquest conveni especial s’extingeix per qualsevol de les causes que preveuen els
paràgrafs b) a e) de l’article 10.2 de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre.
Disposició addicional primera. Aplicació dels beneficis del conveni especial a treballadors
que hagin causat pensió de jubilació.
1. Els treballadors que, havent pogut sol·licitar la subscripció d’aquest conveni
especial perquè complien els requisits exigits a l’article 2.1 en data 1 de gener de 2008,
hagin causat dret a pensió de jubilació en el sistema de la Seguretat Social abans de
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, poden sol·licitar a la Tresoreria General de la
Seguretat Social la liquidació corresponent al conveni especial pel període transcorregut
entre aquesta data i la de la seva jubilació. Si manifesten la seva conformitat amb aquesta
liquidació, la quantia serà comunicada a l’entitat gestora de la seva pensió, que ha de
procedir a calcular de nou la pensió als efectes de l’increment del seu import.
2. L’abonament de la liquidació indicada es pot diferir per un període de temps
equivalent al de les mensualitats que hauria correspost abonar pel conveni especial, si
aquest s’hagués pogut subscriure, fraccionant-se en pagaments mensuals deduïbles de
cada mensualitat de pensió, llevat que l’interessat opti per efectuar un pagament únic o un
nombre de pagaments que no permeti el descompte sobre la seva pensió, perquè la
quantia és superior a l’import mensual d’aquesta.
El període per diferir el pagament, abans indicat, es pot ampliar el temps necessari
perquè la quantitat deduïda mensualment no resulti superior a aquella en què s’hagi
incrementat la pensió de l’interessat.
Disposició addicional segona.

Ingrés de quotes endarrerides.

Les quotes corresponents als convenis especials que se subscriguin a l’empara
d’aquest Reial decret, que tinguin com a data d’efectes l’1 de gener de 2008, es poden
abonar, si se sol·licita així i sense cap recàrrec ni interès, en un període de 24 mesos, a
comptar del següent al de la data de la seva signatura.
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 règim econòmic
de la Seguretat Social.
Disposició final segona.

Habilitació.

Es faculta el ministre de Treball i Immigració per dictar totes les disposicions que siguin
necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que preveu aquest Reial decret.
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Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 2 d’octubre de 2009.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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