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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
7194 Reial decret 710/2009, de 17 d’abril, pel qual es despleguen les previsions de 

la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 
2009, en matèria de pensions de classes passives i de determinades 
indemnitzacions socials.

La disposició addicional tretzena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 2009, regula la reducció percentual de la quantia de les pensions 
ordinàries de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, causades 
a partir de l’1 de gener de 2009 a l’empara del Text refós de la Llei de classes passives de 
l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, sempre que els beneficiaris 
de les esmentades pensions acreditin menys de vint anys de serveis a l’Estat i que la 
incapacitat o inutilitat que motivi la jubilació o el retir no inhabiliti el seu titular per a qualsevol 
professió o ofici.

No obstant això, la referida disposició addicional regula la possibilitat d’incrementar la 
quantia de la pensió fins al cent per cent de la que hauria correspost a l’interessat per 
aplicació de les normes generals de càlcul, si amb posterioritat al reconeixement de la 
pensió de jubilació o retir, i abans del compliment de l’edat de jubilació o retir forçós, es 
produeixi un agreujament de la malaltia o lesions de l’interessat que l’inhabilitin per a 
l’exercici de qualsevol professió o ofici, segons el dictamen preceptiu i vinculant, emès a 
l’efecte per l’òrgan mèdic pericial que per reglament es determini, i d’acord amb les normes 
de procediment que s’estableixin a la mateixa norma.

Al seu torn, l’article 33.2 del Text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, en la 
redacció que en fa la disposició addicional setzena de l’esmentada Llei 2/2008, de 23 de 
desembre, estableix la incompatibilitat entre la percepció de les pensions de jubilació o 
retir amb l’exercici d’una activitat per compte propi o d’altri, que doni lloc a la inclusió dels 
seus titulars en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

No obstant això, com a excepció a la dita incompatibilitat, i en els termes que per 
reglament es determinin, l’esmentat precepte regula la possibilitat de compatibilitzar la 
percepció de la pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, 
amb l’exercici d’aquella activitat, sempre que sigui diferent de la que es realitzava al servei 
de l’Estat i sempre, també, que l’interessat no estigui incapacitat per a qualsevol professió 
o ofici.

D’altra banda, la disposició addicional divuitena de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a 2009 regula la concessió d’una indemnització a favor dels qui hagin estat 
objecte d’internament per la seva condició d’homosexuals en aplicació de la Llei de 15 de 
juliol de 1954, per la qual es modifica la Llei de vagabunds i malfactors de 4 d’agost de 
1933, o de la Llei 16/1970, de 4 d’agost, sobre perillositat i rehabilitació social.

A més de fixar la quantia de les indemnitzacions en funció dels períodes d’internament 
i de regular els qui en seran beneficiaris en cas de mort del causant, entre d’altres aspectes, 
en l’esmentada disposició addicional s’atribueix el reconeixement d’aquesta indemnització 
a una Comissió interministerial, integrada per representants dels ministeris de Justícia, 
d’Interior i d’Economia i Hisenda que, en tot el que no preveu la disposició addicional 
divuitena, requereix d’un desplegament reglamentari per determinar els membres que la 
componen, així com les normes necessàries per al seu bon funcionament, tant pel que fa 
als mitjans personals i materials de suport per al tràmit de les sol·licituds com a la coordinació 
amb l’òrgan competent per a l’abonament de les indemnitzacions que es reconeguin.

Pel present Reial decret es porta a efecte el desplegament reglamentari de les 
esmentades disposicions, en els aspectes que facin possible la seva aplicació pràctica, i 
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s’estableixen les normes especials de procediment que serveixin de via per accedir als 
corresponents beneficis.

En virtut d’això, a proposta dels ministres d’Economia i Hisenda, de Defensa, de 
Justícia, d’Interior i de la Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 17 d’abril de 2009,

DISPOSO:

TÍTOL I

Pensions de jubilació o retir, causades a l’empara del Text refós de la Llei de classes 
passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril

CAPÍTOL I

Pensions ordinàries de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o 
inutilitat

Secció 1a Quantia de les pensions en determinats supòsits

Article 1. Reducció de la quantia de la pensió.

1. En les pensions ordinàries de jubilació o retir per incapacitat permanent o inutilitat, 
causades a partir de l’1 de gener de 2009, quan s’acreditin menys de vint anys de serveis 
efectius a l’Estat en la data de la jubilació o el retir i sempre que la incapacitat o inutilitat del 
funcionari no l’inhabiliti per a qualsevol professió o ofici, la quantia de la pensió, calculada 
segons les normes de l’article 31.4 del Text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, experimenta una reducció d’un 
cinc per cent per cada any complet que li falti al seu titular per a arribar a tenir els vint anys 
de serveis a l’Estat, amb una reducció màxima del vint-i-cinc per cent per als qui acreditin 
quinze anys o menys de serveis.

2. Per determinar els anys de serveis a l’Estat complerts en la data de la jubilació o 
el retir es computen els que detalla l’article 32 de l’esmentat Text refós, excepte el que 
estableix l’últim paràgraf del seu apartat 4, així com els períodes de cotització coberts en 
algun règim de la Seguretat Social, que s’han de totalitzar, a petició de l’interessat, segons 
les normes del Reial decret 691/1991, de 12 d’abril, sobre còmput recíproc de quotes entre 
règims de Seguretat Social.

3. En l’expedient de reconeixement del dret a la pensió hi ha de constar una còpia del 
dictamen avaluador emès per l’òrgan mèdic que hagi reconegut el funcionari, amb caràcter 
previ a la declaració de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

4. La reducció de la pensió regulada en l’apartat 1 d’aquest article s’ha de practicar 
sobre la quantia íntegra resultant de les normes generals de càlcul, sense perjudici de la 
posterior aplicació, si s’escau, del límit màxim de percepció establert per a les pensions 
públiques, tant si es percep la pensió sola o en concurrència amb d’altres.

Article 2. Increment de la quantia de la pensió.

1. En cas que amb posterioritat al reconeixement de la pensió de jubilació o retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat es produeixi un agreujament de la malaltia o 
lesió de l’interessat, que l’inhabiliti per a l’exercici de qualsevol professió o ofici, sempre 
que tal circumstància s’esdevingui abans del compliment de l’edat de jubilació o retir forçós, 
es pot incrementar la quantia de la pensió fins al cent per cent de la que li hagi correspost 
per aplicació de les normes generals de càlcul que regeixin per a aquest tipus de pensions 
i d’acord amb les normes de procediment que regula la secció 2a del present capítol.
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2. L’increment de la quantia de la pensió només és procedent quan l’interessat estigui 
incapacitat per a qualsevol professió o ofici, com a conseqüència de l’agreujament de la 
malaltia o lesió que va motivar la declaració de jubilació o retir per incapacitat permanent 
per al servei o inutilitat.

3. La percepció de l’increment és incompatible amb el de la pensió que es pugui 
reconèixer mitjançant el còmput dels períodes d’exercici d’una activitat per compte propi o 
d’altri, que motivi la inclusió de l’interessat en un règim públic de Seguretat Social, sempre 
que tal activitat s’hagi dut a terme, en tot o en part, després de la jubilació o retir del 
funcionari.

Article 3. Pensions a favor de familiars.

La base reguladora de les pensions a favor de familiars causades pels pensionistes de 
jubilació o retir a què es refereixen els dos articles precedents està constituïda per la 
quantia íntegra de la pensió que inicialment hagi correspost al mort o declarat mort, si ha 
estat inhabilitat per a l’exercici de qualsevol professió o ofici, degudament actualitzada.

No obstant això, l’esmentada pensió s’ha de computar al setanta-cinc per cent de la 
seva quantia íntegra, degudament actualitzada, quan s’hagi causat dret a pensió de 
viduïtat, orfandat o a favor de pares en un règim públic de Seguretat Social, per raó d’una 
activitat per compte propi o d’altri duta a terme, en tot o en part, amb posterioritat a la 
jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Secció 2a Normes de procediment per al reconeixement de l’increment de la pensió de 
jubilació o retir

Article 4. Iniciació.

1. El procediment s’inicia a instància de l’interessat, mitjançant una sol·licitud 
adreçada a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, si es tracta de personal jubilat per incapacitat permanent per al 
servei, o a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, en els casos de retir 
per inutilitat.

En els dos supòsits, les sol·licituds es poden presentar en els registres i oficines que 
determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Juntament amb la sol·licitud, l’interessat ha d’aportar les proves i els informes mèdics 
que se li hagin realitzat, en què consti l’agreujament de la malaltia o lesió que va motivar 
la jubilació o el retir.

2. Es pot instar per primera vegada el reconeixement de l’increment des del moment 
en què la situació de l’interessat, com a conseqüència de l’evolució de la malaltia o lesió 
que va originar la jubilació o el retir, porti a considerar que podria estar incapacitat per a 
l’exercici de qualsevol professió o ofici.

Si no es confirma l’esmentada incapacitat, la sol·licitud posterior s’ha de formular en el 
termini que, a aquest efecte, fixi en el seu dictamen preceptiu i vinculant l’òrgan 
medicopericial que hagi revisat l’estat del pensionista.

Tant la sol·licitud inicial com, si s’escau, les posteriors s’han de formular abans del 
compliment de l’edat legalment assenyalada per a cada cas com a determinant de la 
jubilació o el retir forçós.

Article 5. Tramitació.

1. En cas de jubilació per incapacitat permanent per al servei, una vegada rebuda la 
sol·licitud de l’interessat, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques 
s’ha d’adreçar a la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de la 
província en què tingui la seva residència l’interessat, i ha de remetre una còpia del 
dictamen avaluador que va motivar la declaració de jubilació, juntament amb els informes 
o proves aportats per aquell, a l’efecte que l’esmentada Direcció Provincial proveeixi el que 
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sigui necessari perquè l’equip de valoració d’incapacitats emeti el preceptiu dictamen de 
caràcter vinculant, relatiu a l’eventual incapacitat actual de l’interessat per a l’exercici de 
qualsevol professió o ofici, com a conseqüència de l’agreujament de la malaltia o lesió que 
va motivar la declaració de jubilació.

Amb aquesta finalitat, són aplicables les normes que conté l’article 2 de l’Ordre de 22 
de novembre de 1996, del Ministeri de la Presidència, per la qual s’estableix el procediment 
per a l’emissió de dictàmens mèdics a l’efecte del reconeixement de determinades 
prestacions de classes passives.

2. En cas de retir per inutilitat, una vegada rebuda la sol·licitud de l’interessat, la 
Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa s’ha d’adreçar a la junta medicopericial 
ordinària més pròxima a la província en què tingui el seu domicili l’interessat, i ha de remtre 
una còpia del dictamen avaluador que va motivar el retir de l’interessat, així com les proves 
i els informes mèdics que hagi aportat amb la sol·licitud, a l’efecte que l’esmentada junta 
medicopericial emeti el preceptiu dictamen de caràcter vinculant, sobre l’eventual incapacitat 
actual de l’interessat per a l’exercici de qualsevol professió o ofici, com a conseqüència de 
l’agreujament de la malaltia o lesió que va motivar la declaració de retir.

3. En els casos en què l’interessat resideixi a l’estranger, el dictamen preceptiu i 
vinculant l’han d’emetre els serveis mèdics que designi l’ambaixada o el consolat 
corresponent, als quals s’ha d’enviar, segons sigui procedent, la documentació que 
s’esmenta en els apartats anteriors d’aquest article.

Article 6. Termini per emetre resolució.

1. El termini màxim per emetre i notificar la resolució a l’interessat és de quatre 
mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de 
l’òrgan competent per emetre resolució, segons es tracti de personal civil o militar, 
respectivament.

2. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi notificat expressament la 
resolució, l’interessat pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, en 
els termes que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7. Efectes de l’increment.

La resolució que reconegui l’increment de la quantia de la pensió té efectes econòmics 
des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

Article 8. Recursos.

El sistema impugnador de les resolucions que s’adoptin és el mateix que regeix per a 
les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

CAPÍTOL II

Incompatibilitat amb el treball actiu de les pensions de jubilació o retir

Secció 1a Normes generals i excepcions

Article 9. Incompatibilitat.

La percepció de les pensions de jubilació o retir, tant ordinàries com extraordinàries, a 
més de la seva incompatibilitat amb l’exercici d’un lloc de treball en el sector públic, és 
incompatible, amb caràcter general, amb l’exercici d’una activitat, per compte propi o d’altri, 
que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les pensions a favor d’alumnes de 
centres docents militars de formació, ni a les pensions per inutilitat per al servei causades 
pel personal militar que no tingui adquirit el dret a romandre en les Forces Armades fins a 
l’edat de retir, regulades, respectivament, en els articles 52.3 i 52 bis.2 del Text refós de la 
Llei de classes passives de l’Estat i en les normes de desplegament reglamentari.
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Article 10. Supòsits de compatibilitat.

1. No obstant el que regula l’article anterior, els titulars de pensions de jubilació o retir 
per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, sempre que no estiguin incapacitats per 
a qualsevol professió o ofici, poden compatibilitzar la percepció de la pensió amb l’exercici 
d’una activitat per compte propi o d’altri en el sector privat, que doni lloc a la inclusió del 
seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social, sempre que l’esmentada activitat 
sigui diferent de la que exercia al servei de l’Estat, entenent com a tal l’activitat en què les 
tasques a fer no tinguin semblança amb les funcions realitzades pel funcionari, per raó de 
la seva pertinença al cos, escala, plaça o categoria en què va ser declarat jubilat o retirat.

No és procedent la situació de compatibilitat en els casos en què per al càlcul de la 
pensió s’hagin totalitzat períodes de cotització en algun règim de la Seguretat Social, per 
aplicació de les normes del Reial decret 691/1991, de 12 d’abril, sobre còmput recíproc de 
quotes entre règims de Seguretat Social.

2. Si es produeix una situació de compatibilitat, la pensió íntegra, calculada segons 
les normes generals en cada cas aplicables, es redueix al setanta-cinc per cent de la 
corresponent quantia si s’acrediten, al moment de la jubilació o retir, més de vint anys de 
serveis efectius a l’Estat; o al cinquanta-cinc per cent, si l’interessat ha cobert menys de 
vint anys de serveis en el mateix moment.

Secció 2a Procediment per compatibilitzar la percepció de la pensió amb l’exercici d’una 
activitat

Article 11. Comunicació de l’inici d’una activitat.

El pensionista de jubilació o retir que pretengui compatibilitzar la percepció de la pensió 
amb el desplegament d’una activitat, en els termes que estableix l’article 10 d’aquest Reial 
decret, ho ha de comunicar a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, quan es tracti de pensions causades pel 
personal civil o a la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, respecte de les 
pensions causades pel personal militar, acompanyant una còpia del contracte relatiu a 
l’activitat que es faci o que es pretengui iniciar o, si no en té, una certificació de l’empresa 
contractant, si es tracta d’una feina per compte d’altri. En cas d’una feina per compte propi, 
s’ha d’aportar una còpia de la documentació necessària per a l’inici de l’activitat o, mentre 
no se’n disposa, una declaració de l’interessat mateix, en què han de constar les diferents 
tasques o funcions que integren l’esmentada activitat.

Article 12. Informes d’altres òrgans.

Una vegada rebuda la comunicació amb la documentació annexa, si es considera 
necessari, les direccions generals esmentades a l’article anterior poden demanar l’emissió 
d’informe de l’òrgan de jubilació o de la prefectura de personal del centre en què l’interessat 
hagi prestat serveis al moment de la jubilació o del retir, que inclogui les funcions que 
l’interessat exercia al servei de l’Estat, així com de la seva estimació sobre si la nova 
activitat és anàloga o diferent.

Article 13. Acord de compatibilitat.

El pronunciament sobre compatibilitat correspon a la Direcció General de Costos de 
Personal i Pensions Públiques, mitjançant un acord exprés sobre això. Amb aquesta 
finalitat, la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa ha d’emetre i enviar un 
informe vinculant sobre les comunicacions rebudes del personal de la seva competència.

Article 14. Termini per emetre resolució.

1. El termini màxim per emetre resolució i notificar l’acord a l’interessat és de quatre 
mesos, comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de 
l’òrgan competent per emetre resolució.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 105  Dijous 30 d'abril de 2009  Secc. I. Pàg. 6

2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat expressament l’acord, 
l’interessat pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, en els termes 
que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 15. Efectes.

1. Si l’acord és positiu, l’import de la pensió s’ha de reduir a les quanties que estableix 
l’article 10.2 d’aquest Reial decret.

La quantia reduïda de la pensió s’ha de mantenir mentre es faci l’activitat declarada 
compatible, amb efectes econòmics inicials del dia primer del mes següent al d’inici de 
l’esmentada activitat. No obstant això, si s’inicia el dia primer d’un mes, els efectes de la 
quantia de la pensió reduïda coincideixen amb el començament d’aquella.

Quan es produeixi el cessament en l’activitat compatible, amb efectes del dia primer 
del mes següent al del cessament, és procedent incrementar la quantia de la pensió, bé al 
cent per cent del seu import íntegre o bé a la quantia reduïda que resulti de l’aplicació del 
que disposa l’article 1 d’aquest Reial decret, per als casos en què no s’acreditin vint anys 
de serveis efectius a l’Estat en la data de la jubilació o retir.

L’esmentat increment també és procedent en els casos en què es causi dret a pensió 
en un règim públic de Seguretat Social, per raó de l’activitat declarada compatible.

2. Quan a l’acord es declari que no existeix una situació de compatibilitat, és procedent 
la suspensió de la percepció de la pensió mentre es faci l’activitat, amb els efectes que 
regula l’article 33.3 del Text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

Article 16. Recursos.

El sistema impugnador dels acords adoptats per la Direcció General de Costos de 
Personal i Pensions Públiques és el mateix que regeix per a les pensions del règim de 
classes passives de l’Estat.

TÍTOL II

Indemnització a ex-presos socials

Article 17. Comissió d’indemnitzacions a ex-presos socials.

1. La Comissió a què es refereix la disposició addicional divuitena de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a 2009 és un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, al qual correspon la resolució de les sol·licituds d’indemnització que 
es formulin a l’empara d’aquesta mateixa norma.

2. La composició de la Comissió és la següent:

a) President: El titular de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda. En cas de vacant, absència, malaltia o una 
altra causa legal, el president és substituït pel vocal de la Comissió de major jerarquia, 
antiguitat o edat, per aquest ordre, d’entre els seus components.

b) Vocals: Un representant per cadascun dels ministeris de Justícia, Interior i 
Economia i Hisenda, amb nivell de subdirector general o assimilat, designats pels respectius 
departaments. Simultàniament a la designació dels vocals, s’ha de fer la dels que actuen 
com als seus suplents.

c) Secretari: Un funcionari de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques, que actua amb veu però sense vot.

3. Al secretari de la Comissió li correspon la tramitació de les sol·licituds d’indemnització 
a ex-presos socials i totes les gestions que siguin necessàries per al degut compliment del 
que disposa l’esmentada disposició addicional divuitena.
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4. El règim de funcionament de la Comissió d’indemnitzacions a ex-presos socials 
s’ha d’ajustar al que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. El funcionament d’aquesta Comissió s’ha de portar a terme amb el suport i els 
mitjans personals i materials de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense que es pugui generar increment de 
despesa pública.

Article 18. Sol·licituds i documentació acreditativa.

1. Les sol·licituds d’indemnització s’han de formular en el model oficial que figura 
com a annex d’aquesta norma, i s’hi ha d’adjuntar el document acreditatiu de la decisió 
judicial o resolució administrativa que imposi les mesures objecte de la indemnització, així 
com la certificació acreditativa dels períodes de temps efectius de les mesures 
esmentades.

El sol·licitant ha de fer en l’imprès esmentat, sota la seva responsabilitat, declaració en 
què expressi que les mesures d’internament que va patir el causant se li van imposar per 
la seva condició d’homosexual, així com sobre la no-percepció d’altres ajudes pel mateix 
concepte.

Així mateix, el sol·licitant ha de prestar consentiment perquè el secretari de la Comissió 
pugui demanar, en nom seu i amb la suspensió que preveu l’article 42.5.a) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, els documents esmentats en el primer paràgraf anterior, quan aquests 
no siguin aportats per l’interessat.

Les sol·licituds s’han d’adreçar al secretari de la Comissió i es poden presentar en els 
registres i oficines que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. En el cas de mort del causant de la indemnització, a més de la documentació a què 
es refereix l’apartat anterior, el sol·licitant ha d’aportar:

a) Certificat de defunció del causant de la indemnització.
b) Si es tracta del cònjuge no separat legalment, ni en procés de separació o nul·litat 

matrimonial, certificació literal de la inscripció del matrimoni expedida pel Registre Civil 
amb posterioritat a la data de mort del causant, així com declaració de l’interessat en la 
qual manifesti que no s’ha iniciat un procés de separació o nul·litat matrimonial.

c) Si el sol·licitant és la persona que hagi conviscut amb el mort amb anàloga relació 
d’afectivitat a la conjugal, ha de presentar certificat d’empadronament o convivència de 
l’Ajuntament o, si no en té, acta notarial de notorietat que acrediti la convivència amb el 
causant en els dos anys immediatament anteriors al moment de la defunció.

A més, a l’efecte d’acreditar l’anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, ha d’aportar 
document públic en què consti l’existència de la parella de fet o qualsevol altre document, 
la valoració del qual l’ha de fer la Comissió.

En cas d’existència de fills comuns, només cal aportar còpia del llibre de família o les 
certificacions literals de naixement dels fills expedides pel Registre Civil.

Article 19. Procediment i resolució.

1. Rebuda la sol·licitud, juntament amb la restant documentació requerida, el secretari 
de la Comissió ha de fer d’ofici les actuacions que consideri pertinents per comprovar els 
fets o les dades al·legats.

Quan no quedi acreditat, amb els documents esmentats en el paràgraf primer del 
número 1 de l’article 19 del present Reial decret, que la mesura soferta s’hagi imposat per 
la condició d’homosexual del causant de la indemnització, el secretari de la Comissió pot 
reclamar els antecedents, dades o informes que puguin constar en els serveis policials, 
autoritats governatives, òrgans jurisdiccionals o altres registres, sobre els fets causants de 
les mesures d’internament.
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La prova l’ha de valorar la Comissió, que ha de prendre en consideració les 
circumstàncies concurrents en aquestes mesures, el lloc del seu compliment, i totes les 
dades d’interès que es jutgin rellevants per determinar la causa de l’internament.

2. Acabada la instrucció de l’expedient, el secretari de la Comissió ha d’elaborar la 
proposta de resolució i l’ha d’elevar a la Comissió, a qui correspon el reconeixement o la 
denegació de la indemnització sol·licitada. També pot decidir la inadmissió a tràmit de les 
sol·licituds que manquin manifestament de fonament.

Article 20. Pagament de les indemnitzacions.

L’abonament de la indemnització reconeguda l’ha de fer la Direcció General de Costos 
de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, mitjançant 
transferència al compte corrent o la llibreta ordinària oberta a nom del beneficiari de la 
indemnització, que aquest consigni en la seva sol·licitud.

Article 21. Termini per emetre resolució.

1. El termini màxim per emetre i notificar la resolució a l’interessat és de sis mesos, 
comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan 
competent per emetre resolució.

2. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi notificat expressament la 
resolució, l’interessat pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, en 
els termes que preveu l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 22. Recursos.

Les resolucions adoptades posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de recurs 
potestatiu en reposició davant la mateixa Comissió, en el termini d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, o bé ser impugnades directament davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, comptats de la mateixa manera, de 
conformitat amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició transitòria única. Règim d’incompatibilitats de les pensions causades el 31 de 
desembre de 2008.

El règim d’incompatibilitats i les seves excepcions, regulat en el capítol II del títol I 
d’aquest Reial decret, no és aplicable a les pensions de jubilació o retir causades abans de 
l’1 de gener de 2009, que mantenen el règim d’incompatibilitats aplicable abans de 
l’esmentada data. Per això, segueixen mantenint la incompatibilitat entre la percepció de 
la pensió i l’exercici d’un lloc de treball en el sector públic; mentre que l’exercici d’una 
activitat en el sector privat només és incompatible quan en el reconeixement del dret a 
pensió s’hagin aplicat les normes del Reial decret 691/1991, de 12 d’abril, sobre còmput 
recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat», sense perjudici que els efectes del que disposa el títol I es retrotreguin, quan 
així procedeixi, a l’1 de gener de 2009.

Madrid, 17 d’abril de 2009.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ESPAI RESERVAT PER ALS SEGELLS DE REGISTRE

ANNEX 

SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ  

EX-PRESOS SOCIALS 

AV. GENERAL PERÓN, 38 
EDIFICI MASTER’S II 
28020 MADRID 
Tel.: 900 50 30 55 
Fax: 91 349 15 74

1 DADES DEL SOL·LICITANT:
DATA DE NAIXEMENT:

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE: UN ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TENIU DNI): NACIONALITAT: SEXE:
CLASSE: NÚM: 

DOMICILI (Carrer, número, pis i porta):  LOCALITAT: 

CÓDI POSTAL: PROVÍNCIA:  PAÍS: NÚM. TELÈFON: 

DOMICILI A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS (Només si és diferent del que heu indicat abans)

DOMICILI (Carrer, número, pis i porta): LOCALITAT: 

CÓDI POSTAL: PROVÍNCIA:  PAÍS: NÚM. TELÈFON: 

Sol·licita:  En nom propi  Cònjuge vidu  Parella de fet 

2  DADES DEL CAUSANT: Només per a sol·licitants com ara cònjuge vidu o parella de fet 
(Rellenar sólo cuando proceda)

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE: UN ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TENIU DNI): NACIONALITAT: SEXE: 

CLASSE: NÚM.:

DATA DE NAIXEMENT: DATA DE DEFUNCIÓ:

3  DADES DEL REPRESENTANT:  Consigneu-les només quan sigui procedent
(Rellenar sólo cuando proceda)

PRIMER COGNOM: SEGON COGNOM: NOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE: UN ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TENIU DNI): NACIONALITAT: SEXE: 

CLASSE: NÚM.:

DOMICILI (Carrer, número, pis i porta): LOCALITAT:

CÓDI POSTAL: PROVÍNCIA: PAÍS: NÚM. TELÈFON:
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COGNOMS I NOM:  NÚM. DNI/NIF/NIE 

 
 

4  LLOCS, DATES I MOTIU DE LES MESURES D'INTERNAMENT 
 

CENTRE D'INTERNAMENT O PENITENCIARI                                                                          PERÍODE DE TEMPS 

 

 

 

 

 
Declaro, sota la meva responsabilitat, que el motiu de les mesures d'internament sofertes pel causant va ser la seva condició 
d'homosexual (marqueu la casella que escaigui): 

 No 
 

 Sí 
 
 
 
 

5 DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES O INDEMNITZACIONS (Consigneu-l  en tots els casos) a
A més de la indemnització que sol·liciteu en el present imprès, heu percebut o sol·licitat altres ajudes pels 
mateixos fets: 

   No   
     

   Sí, en aquest cas assenyaleu l'organisme, el tipus de prestació i l’import  
 
 
 

 
 
 
 

6 DECLARACIÓ DEL CÒNJUGE VIDU: (Empleneu-la només si la sol·liciteu com a cònjuge vidu del causant, 
marcant la casella corresponent) 

  
A l’efecte de justificar el compliment del requisit que estableix la disposició addicional divuitena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
2009, el/la sol·licitant DECLARA, sota la seva responsabilitat, que en la data de la mort del causant:

 No s’havia iniciat un procés de separació o de nul·litat matrimonial 
 

 Sí que s’havia iniciat un procés de separació o de nul·litat matrimonial 

 
 
 

 

7 DADES BANCÀRIES PER A L'ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ:  
  
TITULAR DEL COMPTE: 
 
    
BANC/CAIXA: 
 

 

CODI COMPTE CLIENT 
Entitat  Sucursal  DC  Número de compte 
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SRA. SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ D'INDEMNITZACIONS A EX-PRESOS SOCIALS. Av. General Perón, 38. Edifici MASTER'S 
II. 28020 MADRID

COGNOMS I NOM:  NÚM. DNI/NIF/NIE 

QUEDO INFORMAT de la incompatibilitat de la percepció de la indemnització amb la d'altres ajudes que pel mateix 
concepte se'm reconeguin en el futur, així com de l'obligació de comunicar a la Comissió d'indemnitzacions a ex-
presos socials aquesta circumstància.  

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en la present sol·licitud i presto 
consentiment perquè el secretari de la Comissió sol·liciti la decisió judicial o la resolució administrativa que va 
imposar les mesures d'internament objecte de la indemnització, la certificació acreditativa dels períodes de temps 
efectius de les mesures esmentades, així com els antecedents, les dades o els informes que puguin constar en els 
serveis policials, autoritats governatives, òrgans jurisdiccionals i en altres registres, sobre els fets causants de les 
mesures d'internament. 

AUTORITZO la consulta de les meves dades d'identificació personal, amb garantia de confidencialitat i 
exclusivament als efectes d'aquesta sol·licitud, en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat que regula l'ORDRE 
PRE/3949/2006, de 26 de desembre (en cas que no autoritzeu la consulta, marqueu la casella següent  i 
presenteu fotocòpia del DNI/NIF o, si sou estranger, de la targeta de residència o del passaport/NIE). 

SOL·LICITO, mitjançant la signatura del present imprès, el reconeixement i, si s'escau, el pagament de la 
indemnització que sigui procedent segons les disposicions legals vigents. 

____________________, _____  de/d’_______________  de 20___ 
(Signatura del sol·licitant o del representant) 

Les dades personals que heu aportat s’inclouran en un fitxer informàtic, amb la finalitat de reconèixer, controlar i 
pagar la prestació que us pugui correspondre. El fitxer el custodia aquesta Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques, que és l'òrgan administratiu de suport de la Comissió. 
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DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR 
(Original acompanyat de fotocòpia per a la seva compulsa o fotocòpia ja compulsada) 

1.- ACREDITACIÓ DE LES MESURES D'INTERNAMENT QUE VA PATIR EL CAUSANT DE LA 
INDEMNITZACIÓ 

- Decisió judicial o resolució administrativa que va imposar les mesures d'internament objecte de la 
indemnització.

- Certificació acreditativa dels períodes de temps efectius de les mesures esmentades.

2.- PER A SOL·LICITANTS COM ARA CÒNJUGE VIDU O PARELLA DE FET 

A) En totes les sol·licituds d'indemnització per defunció:  

-  Certificat de defunció del causant. 

B) Per acreditar la relació de parentiu: 

1.- El cònjuge vidu: 

- Certificat literal de la inscripció de matrimoni expedit pel Registre Civil, de data posterior a la mort. 

2.- Parella de fet: 

- En cas que hi hagi fills comuns: llibre de família o certificacions literals de naixement dels fills. 

- Si no hi ha fills comuns: 

-  Certificat d'empadronament o convivència de l'ajuntament o, si no, acta notarial de notorietat que 
acrediti la convivència amb el causant en els dos anys immediatament anteriors a la mort. 

- Document públic, o qualsevol altre document, en què consti l'existència de la parella de fet. 

Telèfon gratuït d'informació: 900 50 30 55 en horari ininterromput de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores
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