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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8174 Reial decret 638/2015, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

2072/1999, de 30 de desembre, sobre transferències recíproques de drets 
entre el sistema de previsió social del personal de les Comunitats Europees i 
els règims públics de previsió social espanyols.

El Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, sobre transferències recíproques de 
drets entre el sistema de previsió social del personal de les Comunitats Europees i els 
règims públics de previsió social espanyols, estableix les normes necessàries per al càlcul 
de l’equivalent actuarial dels drets passius que es puguin entendre acreditats en el règim 
de classes passives de l’Estat, en el règim general o en qualsevol altre règim especial del 
sistema de la Seguretat Social.

Així mateix, estableix els criteris a seguir respecte a l’equivalent actuarial que es 
transfereixi des del sistema de previsió social comunitari en ordre a la seva transformació 
en equivalent actuarial de les respectives pensions en el règim de previsió nacional en què 
quedi enquadrat l’interessat.

Els articles 7 i 9 de l’esmentat Reial decret regulen, respectivament, els procediments 
per a l’exercici dels drets a aquestes transferències i fixen un termini de sis mesos per 
fer-ho

L’article 7, referit a les transferències des dels règims nacionals de previsió, determina 
que el còmput del termini indicat s’ha d’efectuar a partir del nomenament definitiu, en el 
cas dels funcionaris comunitaris o, a més trigar, de la data en què s’acreditin les condicions 
que estableix l’Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 
259/1968, de 29 de febrer, per al dret a pensió, quan es tracti d’agents temporals.

I a l’article 9, sobre transferències des del sistema de previsió social comunitari, 
s’estableix que el termini de 6 mesos es computa a partir de l’ingrés o reingrés en qualsevol 
de les administracions públiques, o des de l’inici d’una activitat per compte d’altri o propi 
que doni lloc a la inclusió en qualsevol dels règims de previsió nacional.

Amb posterioritat a la publicació del Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, el 
Reglament (CE, EURATOM) núm. 723/2004, de 22 de març, del Consell, pel qual es 
modifica l’Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees i el règim aplicable a altres 
agents de les Comunitats Europees -normes aprovades pel Reglament 259/1968, de 29 de 
febrer, ha introduït canvis en l’Estatut i, en particular, en les disposicions referents a les 
transferències de drets per permetre el benefici d’una pensió.

En concret, el punt 98, apartat j), ii, de l’annex I, modifica l’apartat 2 de l’article 11 de 
l’annex VIII de l’Estatut i amplia el termini per fer transferir a les Comunitats el capital 
corresponent als drets a pensió, que es pot portar a terme entre el moment del nomenament 
definitiu del funcionari que entra al servei de les Comunitats i el moment en què causi dret 
a pensió de jubilació, d’acord amb l’article 77 de l’Estatut esmentat.

Com a conseqüència d’això, s’ha entès ampliat el termini de 6 mesos, que preveu 
l’article 7.2 del Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, per exercir el dret a les 
transferències pels interessats des dels règims públics de previsió social espanyols al 
sistema de previsió social comunitari.

A través d’aquest Reial decret es fixa, per tant, el termini en deu anys i sis mesos, 
seguint el mòdul temporal concret que apliquen les institucions europees sobre la base de 
l’article 77 de l’Estatut dels funcionaris de les Comunitats Europees, que disposa que el 
funcionari que hagi completat, com a mínim, deu anys de servei, té dret a una pensió de 
jubilació.

Tanmateix, l’Estatut abans esmentat consagra el dret del funcionari de sol·licitar les 
transferències des del sistema de previsió social comunitari sense fixar cap límit temporal 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 174  Dimecres 22 de juliol de 2015  Secc. I. Pàg. 2

o termini per al seu exercici, per la qual cosa l’article 9.2 del Reial decret 2072/1999, de 30 
de desembre, no pot establir tampoc cap termini per a l’exercici del dret a les transferències 
des del sistema de previsió del personal de la Unió Europea als règims nacionals, ja que 
en cas contrari es vulneraria el contingut de l’article 11.1 de l’annex VIII de l’Estatut dels 
funcionaris comunitaris.

Pel que fa a la manera de calcular l’import de la pensió final, l’article 4.2 del Reial 
decret 2072/1999, de 30 de desembre, estableix com a norma per determinar l’equivalent 
actuarial que s’ha de transferir al sistema de previsió social comunitari que tant la pensió 
anual de jubilació com la pensió anual de viduïtat corresponent s’actualitzen en funció de 
la variació de l’índex de preus al consum fins a la data de càlcul; actualització que no es 
preveu a la normativa per a les transferències de drets als règims nacionals de previsió.

Per això, s’ha considerat més adequat atorgar un tractament homogeni als dos 
supòsits de transferències, per evitar el cost econòmic que podria comportar per al sistema 
de Seguretat Social la regulació actual. En conseqüència, es modifica també en aquest 
Reial decret la redacció de l’article 4.2 del Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, i 
s’elimina de la fórmula prevista l’actualització de les pensions d’acord amb l’índex de preus 
al consum en les transferències al sistema de previsió social comunitari.

En el procés de la seva tramitació, el Reial decret ha estat sotmès a consulta de les 
administracions públiques implicades i dels interlocutors socials.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que preveu 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.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social i dels ministres 
de Defensa i d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb 
la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 10 de juliol de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, sobre 
transferències recíproques de drets entre el sistema de previsió social del personal de 
les Comunitats Europees i els règims públics de previsió social espanyols.

El Reial decret 2072/1999, de 30 de desembre, sobre transferències recíproques de 
drets entre el sistema de previsió social del personal de les Comunitats Europees i els 
règims públics de previsió social espanyols, queda modificat de la manera següent:

U. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’article 4 en els termes següents:

«2. La determinació de l’equivalent actuarial (Ea) es fa a través de la fórmula 
següent:

Ea = Pj. α - x/ax
(12) + PV. 0,77.ax/y

(12)

Fórmula en què:

Pj: Pensió anual de jubilació que correspongui en la data d’ingrés al servei de 
les Comunitats en funció dels anys cotitzats.

α - x/ax
(12): Valor actual d’una renda vitalícia, unitària, anual i postpagable, diferida 

a l’edat legal de jubilació (α) i pagadora mensualment, calculat segons l’edat de 
l’interessat en la data de la sol·licitud (x).

PV: Pensió anual de viduïtat.
0,77: Coeficient que recull la probabilitat d’estar casat.
ax/y

(12): Valor actual d’una renda unitària, pagadora mensualment al començament 
i mentre visqui a partir de la mort de x.

Els valors de les rendes (α- x/ax
(12) i ax/y

(12)) segons el sexe i l’edat de l’interessat en 
el moment en què sol·liciti la transferència, calculades a un interès tècnic del 3,5 per 
100, es recullen a la taula que figura a l’annex d’aquest Reial decret.»
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Dos. L’apartat 2 de l’article 7 queda redactat en els termes següents:

«El termini per exercir el dret és de deu anys i sis mesos comptats a partir del 
nomenament definitiu en el cas de funcionaris comunitaris, o des de la data del 
nomenament o de l’inici de les seves funcions quan es tracti d’agents temporals.»

Tres. L’apartat 2 de l’article 9 queda redactat en els termes següents:

«No s’estableix cap límit temporal o termini per exercir el dret a partir de l’ingrés o 
reingrés en qualsevol de les administracions públiques, o des de l’inici d’una activitat per 
compte d’altri o propi que doni lloc a la inclusió en qualsevol dels règims enunciats a 
l’article 1.1 d’aquest Reial decret.»

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. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta els titulars dels Ministeris d’Ocupació i Seguretat Social, de Defensa i 
d’Hisenda i Administracions Públiques per dictar totes les disposicions de caràcter general 
que siguin necessàries per a l’aplicació i desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de juliol de 2015.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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