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ses les soicituds del subsidi a les quals sigui aplicable
el còmput especial de cotitzacions recollit en les disposicions transitòries primera i segona de l’esmentat
Reial decret 5/1997, que es presentin a partir de l’entrada en vigor del present Reial decret llei.
Madrid, 24 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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al mensual en funció de la data en què s’iniciï o finalitzi
l’activitat agrària.
Per a això, és obligat introduir les modificacions pertinents als textos reglamentaris esmentats.
En virtut d’això, a l’empara del que disposen l’article
5 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, amb l’aprovació prèvia del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de ministres en la reunió del dia 24 de maig de 2002,
DISPOSO:

MINISTERI DE TREBALL
I AFERS SOCIALS
10099 REIAL DECRET 459/2002, de 24 de maig,

pel qual es modifiquen els reglaments generals sobre inscripció d’empreses i afiliació,
altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social i sobre cotització
i liquidació d’altres drets de la Seguretat
Social, respecte del règim especial agrari d’aquesta. («BOE» 125, de 25-5-2002.)

La condició de treballador inclòs al camp d’aplicació
del règim especial agrari requereix com un dels seus
requisits bàsics la realització de «tasques agràries, siguin
pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries», segons
estableixen els articles 2 del text refós del règim especial
agrari de la Seguretat Social, aprovat pel Decret
2123/1971, de 23 de juliol, i el seu Reglament general,
aprovat pel Decret 3772/1972, de 23 de desembre.
Per la seva part, l’article 44 d’aquell text refós, en
la redacció que en fa l’article 25 de la Llei 55/1999,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, va imposar i va regular l’obligació
dels empresaris de cotitzar «per cada jornada que efectivament facin els treballadors ocupats per l’empresari
en tasques agràries».
Al seu torn, els articles 35.3 i 45.1.4a del Reglament
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes,
baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26
de gener, regulen els efectes de les altes i baixes en
aquest règim especial per mesos complets així com les
baixes per la realització d’activitats no agràries o per
inactivitat en tasques agràries, mentre l’article 42.5 del
Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
2064/1995, de 22 de desembre, va imposar la liquidació i el pagament de les quotes per jornades reals
conjuntament amb les quotes per contingències professionals.
Això no obstant, aquesta regulació reglamentària s’ha
mostrat insuficient per excloure del cens agrari els qui
no facin tasques agràries durant un determinat temps,
per la qual cosa es considera necessari imposar a les
empreses que donin feina a treballadors agraris l’obligació de comunicar abans de la prestació de serveis
les altes i les dades sobre la realització de jornades reals,
fet que permet el control efectiu de les altes i baixes
i de la cotització respecte dels treballadors per compte
d’altri inclosos en aquest règim especial. Es possibilita
a més cursar altes i baixes per períodes fraccionats així
com l’ingrés de les quotes fixes per períodes inferiors

Article primer. Modificació dels apartats 3 de l’article
35, 1 de l’article 45 i 4 de l’article 46 del Reglament
general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes,
baixes i variacions de dades de treballadors en la
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996,
de 26 de gener.
1. L’apartat 3 de l’article 35 queda redactat en els
termes següents:
«3. En els règims de la Seguretat Social que
tinguin establert que la cotització s’ha de fer per
mesos complets, els efectes de les altes i de les
baixes respecte de la cotització, en els seus diversos
supòsits, s’entenen referits, respectivament, al dia
primer en el mes natural en què concorrin les condicions determinants de la inclusió en el règim de
què es tracti i l’últim dia del mes natural en què
aquestes condicions deixin de concórrer en l’interessat, sense perjudici del que especialment preveuen els articles 45.1.5a i 49.3 d’aquest Reglament.»
2. L’apartat 1 de l’article 45 queda redactat en els
termes següents:
«1. Els treballadors compresos en el camp d’aplicació del règim especial agrari de la Seguretat
Social estan obligats a inscriure’s al cens al qual
es refereix la secció 2a del capítol II del text refós
del règim especial agrari de la Seguretat Social,
aprovat pel Decret 2123/1971, de 23 de juliol,
i a aquests efectes s’apliquen les normes següents:
1a La inscripció dels treballadors en el cens
es porta en dues seccions separades, segons es
tracti de treballadors per compte propi o per compte d’altri.
2a L’obligació de soicitar la inscripció en el
cens neix des del moment en què el treballador
compleixi les condicions que determinen incloure’l
en el camp d’aplicació d’aquest règim especial.
3a La soicitud d’inscripció en el cens, les formes de promoure-la, el termini, el lloc, les formalitats per a la seva pràctica i els efectes d’aquesta
inscripció així com la comunicació de les variacions
que es produeixin es regeixen per les normes que
estableixen per a l’afiliació i l’alta els articles 23
i següents d’aquest Reglament, amb les especialitats següents:
a) L’obligació de soicitar la inscripció en el
cens correspon als interessats mateixos, quan es
tracti de treballadors agraris per compte propi, i
als empresaris, respecte dels treballadors agraris
que tinguin al seu servei i, en cas d’incompliment
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per part dels empresaris, la poden soicitar els treballadors mateixos.
b) A les soicituds d’inscripció en el cens dels
treballadors que ocupin en tasques agràries, formulades abans del començament de la prestació
de serveis, així com respecte dels que ja hi són
inscrits, els empresaris han d’adjuntar una comunicació en la forma que determini la Tresoreria
General de la Seguretat Social, en la qual figurin
les dades personals i la data prevista per a la realització de la primera jornada real de cada un dels
treballadors agraris que ocupin.
Així mateix, dins dels sis primers dies de cada
mes natural, els empresaris han de comunicar a
la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la
manera que aquesta determini, el nombre total de
jornades prestades als empresaris per cada treballador durant el mes natural anterior o, si s’escau,
la no realització de la comunicada amb caràcter
previ a què es refereix el paràgraf anterior.
En cas de cessació definitiva en la relació laboral
per als treballadors fixos aquesta comunicació s’ha
de fer en el termini de sis dies des de l’última jornada real feta.
En finalitzar la seva prestació de serveis, els
empresaris han de lliurar a cada treballador un justificant de la realització de jornades reals, on constin
les dades de l’empresari, les dates d’inici i acabament i el nombre total de jornades que hi han
prestat.
Per acreditar l’activitat agrària el treballador pot
obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat
Social un justificant de la realització de jornades
reals, on constin les dades de l’empresari, el tipus
de relació laboral, fixa o eventual, les dates d’inici
i acabament de l’activitat agrària, el nombre total
de jornades prestades a l’empresari i les dates en
què l’activitat ha tingut lloc.
c) La petició d’incloure el treballador en el cens
per l’empresari o pel treballador per compte propi
equival a una soicitud d’afiliació i/o d’alta. Així
mateix, la comunicació per l’empresari de la realització de jornades reals equival a una soicitud
d’inclusió en el cens si el treballador no hi figura
ja inscrit.
Per acreditar la realització de les tasques agràries
i altres circumstàncies que determinen els articles
2 i següents del text refós del règim especial agrari
de la Seguretat Social, tant a efectes de l’alta com
de la permanència i baixa en aquest règim, els interessats poden utilitzar tots els mitjans de prova
admesos en dret i, en especial, la comunicació d’inici i acabament de jornades reals.
d) La inscripció inicial en el cens té efectes d’afiliació al sistema de la Seguretat Social per als
treballadors que prèviament no estiguin afiliats i
la seva inclusió en el cens equival a l’alta, inicial
o successiva, del treballador en aquest règim especial.
e) Les obligacions que incumbeixin als empresaris són independents de les obligacions d’aquests
quant a la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals respecte
dels treballadors per compte d’altri que els prestin
serveis, de conformitat amb el que estableix l’article
14 d’aquest Reglament.
4a La baixa en aquest règim especial s’esdevé
quan el treballador no fa tasques agràries en els
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termes i les condicions fixats en aquest article o
quan es comprova que va ser donat d’alta indegudament, cas en què es té en compte el que disposa l’article 60 d’aquest Reglament.
La situació d’inactivitat en les tasques agràries,
es facin o no altres activitats no agràries, únicament
motiva la baixa en aquest règim especial si aquesta
no ha estat expressament soicitada pel treballador, en els casos següents:
a) Quan el treballador agrari es dediqui, amb
caràcter exclusiu i ininterrompudament, a altres
activitats no agràries durant un període superior
a tres mesos naturals consecutius o, tractant-se de
treballadors per compte d’altri, quan la situació d’inactivitat en tasques agràries i no agràries es mantingui ininterrompudament per un període de més
de sis mesos naturals, comptats des de l’acabament
de l’últim mes en el qual s’ha efectuat l’última comunicació de realització de jornades reals o, si s’escau,
des de l’acabament de la percepció de la prestació
o el subsidi per desocupació, sempre que s’ingressin les quotes fixes corresponents pel treballador
esmentat.
En aquests casos, els treballadors agraris han
de soicitar la baixa d’aquest règim especial dins
del termini dels sis dies següents al dia en què
se sobrepassi el respectiu límit i la baixa té efectes
a partir del dia primer del quart mes següent a
aquell en què iniciïn les activitats no agràries o
del setè mes següent a la comunicació de l’última
jornada realitzada pel treballador o de l’acabament
de la percepció de la prestació o el subsidi esmentat.
Transcorregut el termini respectiu sense presentació de la soicitud de baixa, la Tresoreria General
de la Seguretat Social la pot acordar d’ofici.
b) Quan no hi hagi comunicació de la realització de jornades reals respecte d’un treballador
per compte d’altri en tres mesos consecutius i sense
que durant aquests mesos el treballador ingressi
la quota fixa corresponent a aquest règim especial,
la Tresoreria General de la Seguretat Social dóna
de baixa el treballador esmentat amb efectes de
l’últim dia del mes en què faci l’última jornada real
comunicada.
5a Quan el treballador per compte d’altri iniciï
o finalitzi la seva activitat sense coincidir amb el
principi o el final de mes natural o no coincideixi
la data prevista sobre això amb la comunicada per
l’empresari o el treballador, la inscripció o la baixa
en el cens d’aquest règim especial té efectes, respectivament, des del dia en què comenci l’activitat
agrària en el mes esmentat o fins al dia en què
hagi deixat de complir les condicions per estar
inclòs en aquest règim.
6a Correspon a la Tresoreria General de la
Seguretat Social el reconeixement del dret a la inscripció dels treballadors en el cens i a la seva baixa
en el cens, i pot requerir les dades, els documents
o els informes pertinents per acreditar la concurrència dels requisits determinants de la inclusió o de
la baixa en el cens.
7a Les variacions de les circumstàncies que
concorrin en els treballadors inscrits en el cens i
que donin lloc a un canvi de la Secció en què hagin
de figurar inscrits o en la quantia de la seva cotització mensual tenen efectes a partir del mes natural
següent a la data en què aquestes variacions van
tenir lloc, si van ser comunicades en el termini,
i del mes següent al mes en què van ser conegudes
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per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
en qualsevol altre cas, llevat que es provi que s’havien produït anteriorment, cas en què tenen efectes
des del mes següent al mes en què van tenir lloc,
sense perjudici de les sancions i altres efectes que
siguin procedents.»
3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 46 que queda
redactat en els termes següents:
«4. Els treballadors que han optat per la protecció a què es refereix l’apartat anterior han de
formalitzar la cobertura d’aquesta prestació econòmica per incapacitat temporal amb una mútua
d’accidents de treball i malalties professionals de
la Seguretat Social, en els termes i amb els efectes
que estableixen aquest article i altres disposicions
complementàries, i aquella l’ha d’acceptar obligatòriament, en els termes que preveuen els articles
74 i 75 del Reglament sobre coaboració de les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
1993/1995, de 7 de desembre.»
Article segon. Modificació de l’apartat 1 de l’article
39 i addició d’un nou paràgraf a l’apartat 5 de l’article
42 així com d’un nou apartat 3 a l’article 70 del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres
drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
2064/1995, de 22 de desembre.
1. L’apartat 1 de l’article 39 queda redactat en els
termes següents:
«1. El naixement, la durada i l’extinció de l’obligació de cotitzar dels treballadors per compte
propi i d’altri del règim especial agrari de la Seguretat Social es regeixen pel que disposen els articles
12, 13 i 14 d’aquest Reglament, sense més especialitats que les següents:
1a L’obligació de cotitzar a aquest règim especial neix el dia primer del mes natural en què es
produeix l’alta i s’inicia l’activitat i s’extingeix quan
venç l’últim dia del mes natural en què sigui baixa
en el règim esmentat, excepte en el cas a què fa
referència l’article 45.1.5a del Reglament general
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes
i variacions de dades de treballadors en la Seguretat
Social, cas en què la quota fixa mensual es divideix
per trenta en tots els mesos.
2a Els treballadors inclosos en aquest règim
especial que fan treballs que donen lloc a incloure’ls
en un altre règim de la Seguretat Social, per un
període superior a tres mesos, naturals i consecutius, a part d’haver de soicitar la baixa en el
règim especial agrari de la Seguretat Social, no
tenen obligació de cotitzar-hi en les mensualitats
naturals i completes que acreditin haver prestat
ininterrompudament i amb caràcter exclusiu els serveis determinants de la seva inclusió en l’altre
règim. Els treballadors que estiguin en aquesta
situació, mentre aquesta subsisteixi, no tenen dret
a percebre prestacions d’aquest règim.»
2. S’afegeix el paràgraf següent a l’apartat 5 de l’article 42:
«A aquests efectes, als documents de cotització
o a la transmissió per mitjans tècnics de les dades
que hi figuren s’hi indica el nombre de jornades
fetes durant el mes a què es refereix la liquidació.»
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3. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 70 en els
termes següents:
«3. En el cas dels treballadors per compte d’altri de caràcter fix inclosos en el règim especial agrari
de la Seguretat Social, l’entitat gestora, durant la
percepció de les prestacions per desocupació, té
al seu càrrec la quota fixa vigent que correspongui
al grup de cotització del treballador en el moment
de la situació legal de desocupació minorada en
un 28 per 100. Durant la percepció del subsidi
per desocupació té al seu càrrec la cotització de
conformitat amb el que preveu l’apartat 1.3 d’aquest article.
L’entitat gestora abona als beneficiaris de les
prestacions i subsidis per desocupació, al costat
de les percepcions econòmiques corresponents,
l’import de la cotització al seu càrrec, i aquests
estan obligats a cotitzar al règim especial agrari
de la Seguretat Social per la totalitat de la quota
fixa que correspongui.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
El que disposa aquest Reial decret entra en vigor el
dia primer del sisè mes següent al de la seva publicació
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Madrid, 24 de maig de 2002.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Afers Socials,
JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ

CAP DE L’ESTAT
10139 INSTRUMENT de ratificació de l’Estatut de

Roma del Tribunal Penal Internacional, fet a
Roma el 17 de juliol de 1998. («BOE» 126,
de 27-5-2002.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

Concedida l’autorització per a la prestació del consentiment de l’Estat mitjançant la Llei orgànica número
6/2000, de 4 d’octubre, d’acord amb el que preveu l’article 93 de la Constitució espanyola i, per tant, complerts
els requisits que exigeix la legislació espanyola, estenc
aquest Instrument de ratificació pel Regne d’Espanya
de l’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional,
fet a Roma el 17 de juliol de 1998, amb la següent
Declaració a efectes del que preveu l’apartat b) del paràgraf 1 de l’article 103 de l’Estatut:
«Espanya declara que, en el seu moment, està disposada a rebre persones condemnades pel Tribunal
Penal Internacional, amb la condició que la durada de
la pena imposada no passi del màxim més elevat previst
per a qualsevol delicte d’acord amb la legislació espanyola.»
perquè mitjançant el seu dipòsit davant del secretari
general de les Nacions Unides, de conformitat amb el

