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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
13436 Reial decret 1087/2015, de 4 de desembre, sobre procediment, condicions i 

abast del reconeixement de les prestacions d’incapacitat permanent i mort i 
supervivència per al personal de les Forces Armades i de les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat derivat de la seva inclusió en el règim general de la 
Seguretat Social.

La disposició addicional tercera del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, que té origen en l’article 20 del 
Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació, recull la inclusió obligatòria 
al règim general de la Seguretat Social, amb efectes de l’1 de gener de 2011, del personal 
que detalla l’article 2.1, a excepció del que comprèn la lletra i), del text refós de la Llei de 
classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, als 
efectes exclusius del que recullen la norma esmentada i les seves disposicions de 
desplegament.

Aquesta disposició addicional tercera preveu, amb les adaptacions que siguin 
necessàries, per al personal militar i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, el 
respecte del règim de les pensions extraordinàries que preveu la normativa de classes 
passives de l’Estat, així com de determinades especificitats relacionades amb els tribunals 
mèdics per a la declaració de la incapacitat o inutilitat del funcionari.

Per mitjà d’aquest Reial decret es procedeix, per tant, al desplegament reglamentari 
del que estableix la disposició addicional tercera del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per al 
col·lectiu esmentat, en matèria d’incapacitat permanent i mort i supervivència.

El respecte al règim de les pensions extraordinàries que preveu la normativa de 
classes passives de l’Estat implica que el personal de les Forces Armades i de les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat, en els supòsits d’incapacitat permanent o mort en acte de 
servei o com a conseqüència d’un atemptat terrorista, té dret a la pensió que correspongui 
de conformitat amb la normativa del règim general de la Seguretat Social, així com a un 
complement extraordinari de pensió equivalent a la diferència entre l’import de la pensió 
per contingències professionals de la Seguretat Social i la quantia de la pensió 
extraordinària que hauria correspost pel mateix fet causant en aplicació de les normes del 
règim de classes passives de l’Estat. Aquest complement extraordinari es finança 
mitjançant aportacions de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social.

Així mateix, de conformitat amb el que recull la disposició addicional tercera del text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, que indica que la integració dels funcionaris de nou ingrés en el règim 
general de la Seguretat Social ho és als efectes exclusius de classes passives, es manté 
l’acció protectora gestionada per les respectives mutualitats de funcionaris.

També es regula el procediment per al reconeixement de les prestacions per part de 
l’entitat gestora de la Seguretat Social. La qüestió més significativa d’aquest procediment 
consisteix en el manteniment de les juntes medicopericials de la sanitat militar, els òrgans 
pericials especialitzats en matèria de salut a la Guàrdia Civil i els tribunals mèdics de la 
Policia Nacional per avaluar la pèrdua de condicions psicofísiques del personal de les 
Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Aquest Reial decret ha estat objecte d’un informe per part del Consell de Personal de 
les Forces Armades, el Consell de la Guàrdia Civil i el Consell de Policia.

Per això, en virtut de les facultats que preveu la disposició final primera del Reial decret 
llei 13/2010, de 3 de desembre, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 
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del ministre de Defensa i del ministre de l’Interior, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4 de desembre de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular, en matèria d’incapacitat permanent i mort i 
supervivència, les condicions i l’abast de la integració en el règim general de la Seguretat 
Social del personal al servei de les Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat 
de l’Estat, sempre que l’accés a la condició de què es tracti s’hagi produït a partir de l’1 de 
gener de 2011, així com el procediment per al reconeixement de les prestacions 
esmentades.

Article 2. Àmbit personal d’aplicació.

Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret:

a) El personal militar que s’indica a continuació:

1r Els militars de carrera que mantenen una relació de serveis professionals de 
caràcter permanent.

2n Els militars de complement que mantenen una relació de serveis professionals de 
caràcter temporal.

3r Els militars de tropa i marineria que mantenen una relació de serveis de caràcter 
temporal.

4t Els alumnes que ingressin als centres docents militars que mantenen una relació 
de serveis sense vinculació professional.

5è Els reservistes quan s’incorporin a les Forces Armades que mantenen una relació 
de serveis sense vinculació professional, en els termes que preveu l’article 134 de la Llei 
39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

b) El personal del Cos de la Guàrdia Civil que s’indica a continuació:

1r Els militars de carrera de la Guàrdia Civil que mantenen una relació de serveis 
professionals de caràcter permanent.

2n Els alumnes dels centres docents de formació de la Guàrdia Civil que mantenen 
una relació de serveis sense vinculació professional.

c) Els membres de la Policia Nacional que s’indiquen a continuació:

1r Els funcionaris de carrera del cos esmentat.
2n Els inspectors-alumnes.
3r Els policies-alumnes.

Article 3. Àmbit material d’aplicació.

1. La cobertura i el reconeixement de les prestacions per incapacitat permanent i 
mort i supervivència del personal a què es refereix l’article anterior s’ha de portar a terme 
de conformitat amb les normes reguladores del règim general de la Seguretat Social, amb 
les particularitats que regula aquest Reial decret.

2. No obstant això, el personal de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil queda 
exclòs de la protecció atorgada pel règim general de la Seguretat Social corresponent a la 
incapacitat permanent parcial, les lesions permanents no invalidants i el complement de 
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gran invalidesa a què es refereix l’article 196.4 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Per a les 
contingències esmentades, es manté l’acció protectora que preveu la normativa específica 
del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades.

3. El personal de la Policia Nacional queda igualment exclòs de la protecció de la 
incapacitat permanent parcial, les lesions permanents no invalidants i el complement de 
gran invalidesa a què es refereix el precepte esmentat a l’apartat anterior. Per a les 
contingències esmentades, es manté l’acció protectora que preveu la normativa específica 
del règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.

CAPÍTOL II

Procediment per al reconeixement de prestacions

Secció 1a Incapacitat permanent

Article 4. Procediment per a l’avaluació de les condicions psicofísiques del personal de 
les Forces Armades i de la Guàrdia Civil.

1. És competència del Ministeri de Defensa, sigui quina sigui l’entitat gestora o entitat 
col·laboradora que cobreixi la contingència de què es tracti:

a) Per al personal de les Forces Armades, determinar si hi ha insuficiència de 
condicions psicofísiques segons el procediment que preveuen els articles 83 i 120 de la 
Llei 39/2007, de 19 de novembre.

b) Per al personal de la Guàrdia Civil, determinar si hi ha insuficiència de condicions 
psicofísiques segons el procediment que preveuen els articles 57 i 100 de la Llei 29/2014, 
de 28 de novembre, de règim del personal de la Guàrdia Civil.

2. En el marc de l’expedient per determinar les condicions psicofísiques, el Ministeri 
de Defensa ha d’efectuar les actuacions següents:

a) Redactar, a través de la sanitat militar, la història clínica que ha de servir de base 
en el procediment per a l’avaluació i qualificació de les situacions d’incapacitat permanent 
que afectin el personal militar i de la Guàrdia Civil.

b) Emetre, a través de la junta medicopericial, un informe mèdic de síntesi que ha de 
recollir l’historial clínic de la sanitat militar, els informes d’altres facultatius que aporti 
l’interessat i, si s’escau, el resultat de les proves complementàries que s’hagin sol·licitat.

c) Emetre un dictamen per part de la junta medicopericial o pel personal especialitzat 
competent en matèria de salut a la Guàrdia Civil, constituït com a òrgan medicopericial, 
que avaluï les condicions psicofísiques de l’interessat per a l’exercici de la funció militar o 
de guàrdia civil.

El dictamen emès per la junta medicopericial o pel personal especialitzat competent en 
matèria de salut de la Guàrdia Civil pot determinar:

1r L’aptitud plena per a l’exercici de la professió militar o de guàrdia civil.
2n La pèrdua total de les condicions psicofísiques per a l’exercici de la professió 

militar o de guàrdia civil que ocasiona una incapacitat, així com, si s’escau, el seu origen 
en acte de servei.

3r L’existència d’anomalies en el comportament i/o variants desadaptatives en relació 
amb trets de la personalitat incompatibles amb la funció militar o de guàrdia civil, que no 
hagin estat agreujades pel servei, no detectades en les proves d’ingrés i preexistents a 
l’ingrés en aquestes.

d) Emetre per l’òrgan competent una resolució que declari, segons els casos, el 
cessament de la relació de serveis professionals en virtut de retir o la rescissió del 
compromís per insuficiència de condicions psicofísiques.
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3. La resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa a la qual es refereix el 
paràgraf d) de l’apartat anterior s’ha de pronunciar, si s’escau, sobre l’origen de la 
contingència en acte de servei i s’ha de notificar a l’interessat, juntament amb el dictamen 
emès a l’efecte, l’historial clínic i l’informe mèdic de síntesi.

La resolució esmentada de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa és vinculant per 
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social en el seu pronunciament sobre la pèrdua de 
condicions psicofísiques que impliqui l’anul·lació de la capacitat de l’interessat per a 
l’exercici de la professió militar o de guàrdia civil.

Article 5. Procediment per a l’avaluació de les aptituds psicofísiques del personal de la 
Policia Nacional.

1. És competència del Ministeri de l’Interior, sigui quina sigui l’entitat gestora o entitat 
col·laboradora que cobreixi la contingència de què es tracti, l’avaluació de la insuficiència 
de les aptituds psicofísiques del personal de la Policia Nacional per a l’exercici de la seva 
funció policial, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 9/2015, de 28 de juliol, de règim 
de personal de la Policia Nacional.

2. En el marc de l’expedient per determinar les aptituds psicofísiques, el Ministeri de 
l’Interior ha d’efectuar les actuacions següents:

a) Sol·licitar a l’interessat, a través del tribunal mèdic de la Direcció General de la 
Policia, la història clínica que ha de servir de base en el procediment per a l’avaluació i 
qualificació de les situacions d’incapacitat permanent que afectin el personal de la Policia 
Nacional, així com, si s’escau, requerir a l’entitat que presti l’assistència sanitària al 
funcionari, a través de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, la pràctica de 
les proves diagnòstiques que es considerin necessàries a aquests efectes.

b) Emetre, a través del tribunal mèdic de la Direcció General de la Policia, l’informe 
mèdic de síntesi que ha de recollir l’historial clínic, els informes d’altres facultatius que 
aporti l’interessat i, si s’escau, el resultat de les proves complementàries que s’hagin 
sol·licitat.

c) Emetre un dictamen per part del tribunal mèdic esmentat que avaluï les aptituds 
psicofísiques de l’interessat per a l’exercici de la professió de funcionari de la Policia 
Nacional.

El dictamen emès pel tribunal mèdic pot determinar:

1r L’aptitud plena per a l’exercici de les funcions pròpies de la Policia Nacional.
2n La pèrdua total de les condicions psicofísiques per a l’exercici de la professió de 

policia nacional, que ocasiona una incapacitat.
3r L’existència d’anomalies en el comportament i/o variants desadaptatives en relació 

amb trets de la personalitat incompatibles amb la funció de policia, que no hagin estat 
agreujades pel servei, no detectades en les proves d’ingrés i preexistents a l’ingrés en 
aquestes.

d) Emetre per l’òrgan competent una resolució que declari el cessament de la relació 
de serveis professionals en virtut d’incapacitat.

3. La resolució de l’òrgan competent del Ministeri de l’Interior a la qual es refereix el 
paràgraf d) de l’apartat anterior s’ha de pronunciar, si s’escau, sobre l’origen de la 
contingència en acte de servei i s’ha de notificar a l’interessat. Igualment, se li ha de 
remetre el dictamen del tribunal mèdic de la Direcció General de la Policia, l’historial clínic 
i l’informe mèdic de síntesi.

La resolució de l’òrgan competent del Ministeri de l’Interior és vinculant per a l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social en el seu pronunciament sobre la pèrdua de condicions 
psicofísiques que impliqui l’anul·lació de la capacitat de l’interessat per a l’exercici de la 
professió de funcionari de la Policia Nacional.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 296  Divendres 11 de desembre de 2015  Secc. I. Pàg. 5

Article 6. Competència en relació amb el procediment per al reconeixement del dret a les 
prestacions econòmiques.

1. És competència de l’Institut Nacional de la Seguretat Social:

a) Avaluar, qualificar i revisar la incapacitat permanent en els graus de total i absoluta 
de conformitat amb el que disposa l’article 194 del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social. Per a la qualificació de la incapacitat permanent en grau de total és 
vinculant per a aquest Institut la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa o 
de l’Interior en el seu pronunciament sobre la pèrdua de condicions psicofísiques que 
impliqui l’anul·lació de la capacitat de l’interessat per a l’exercici de la professió militar, de 
guàrdia civil o de funcionari de la Policia Nacional.

b) Reconèixer el dret a les prestacions econòmiques contributives de la Seguretat 
Social per incapacitat permanent, en els graus d’incapacitat permanent total per a la 
professió habitual i incapacitat permanent absoluta per a totes les feines.

c) Totes les altres funcions i competències que li estiguin atribuïdes per la legislació 
vigent en matèries anàlogues a les que enumeren els paràgrafs anteriors, com a entitat 
gestora de la Seguretat Social, i per a les prestacions la gestió de les quals té encomanada.

d) Determinar la contingència, comuna o professional, que origini la situació 
d’incapacitat permanent del personal militar, de guàrdia civil o del funcionari de la Policia 
Nacional atenent, si s’escau, la declaració prèvia d’acte de servei emesa per l’autoritat 
competent del Ministeri de Defensa o del Ministeri de l’Interior.

e) Determinar l’entitat responsable de l’abonament de les prestacions econòmiques 
d’incapacitat permanent.

2. Per a l’exercici de les facultats que assenyala l’apartat anterior, són competents els 
directors provincials de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de la província en la qual 
tingui el domicili l’interessat.

Article 7. Tramitació del procediment per al reconeixement del dret a les prestacions 
econòmiques.

1. El procediment per avaluar la incapacitat amb vista al reconeixement del dret a les 
prestacions econòmiques per incapacitat permanent s’inicia a instància de l’interessat o 
del seu representant legal, davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social, una vegada 
emesa per l’òrgan competent del Ministeri de Defensa la resolució en la qual s’acordi el 
cessament de la relació de serveis professionals en virtut de retir o la rescissió del 
compromís per insuficiència de condicions psicofísiques, o per l’òrgan competent del 
Ministeri de l’Interior el cessament de la relació de serveis professionals en virtut 
d’incapacitat permanent.

2. A aquests efectes, l’interessat ha de presentar davant la direcció provincial de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social la sol·licitud en el model oficial corresponent, amb 
la qual s’ha d’acompanyar la documentació que s’hi assenyala.

El personal de les Forces Armades o de la Guàrdia Civil ha de presentar, juntament 
amb la sol·licitud, la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa en la qual es 
declari, si s’escau, el cessament de la relació de serveis professionals en virtut de retir o la 
resolució del compromís per pèrdua de condicions psicofísiques, a les quals es refereix 
l’article 4.2.d), així com els documents restants rebuts i que cita l’article 4.

El personal de la Policia Nacional ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, la 
resolució de l’òrgan competent del Ministeri de l’Interior en la qual es declari el cessament 
de la relació de serveis professionals en virtut d’incapacitat permanent, a la qual es refereix 
l’article 5.2.d), així com els documents restants rebuts i que cita l’article 5.
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3. Una vegada presentada la sol·licitud, l’equip de valoració d’incapacitats ha 
d’emetre i elevar al director provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social un 
dictamen-proposta sobre l’anul·lació o disminució de la capacitat per al treball per 
existència de situacions d’incapacitat permanent, qualificació d’aquestes situacions en els 
graus d’incapacitat permanent total o absoluta i contingència determinant, així com el 
termini a partir del qual es pot instar la revisió de grau per agreujament o millora. A aquests 
efectes, ha de tenir en compte la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa 
o de l’Interior en els termes que preveuen els articles 4.3 i 5.3.

4. Quan les característiques clíniques de l’interessat ho aconsellin, o quan la 
informació clínica que consta a l’expedient sigui insuficient, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social pot sol·licitar a la sanitat militar o a la Direcció General de la Policia 
l’emissió d’altres informes i la pràctica de proves i exploracions complementàries.

5. El procediment s’ha d’impulsar d’ofici i s’ha d’adequar a les normes generals del 
Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desplega, en matèria d’incapacitats 
laborals del sistema de la Seguretat Social, la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social, i a les disposicions de desplegament 
d’aquest Reial decret.

Article 8. Resolució del procediment.

1. Els directors provincials de l’Institut Nacional de la Seguretat Social han de dictar 
una resolució expressa en tots els procediments incoats, i procedir, si s’escau, al 
reconeixement de les prestacions que corresponguin al grau d’incapacitat permanent total 
o incapacitat permanent absoluta reconegut a l’interessat, de conformitat amb el que 
disposa l’article 194 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, sempre que 
concorrin i s’acreditin la resta de condicions i requisits exigits en cada cas.

No obstant això, quan la resolució no es dicti en el termini de cent trenta-cinc dies, 
computats des de la data de presentació de la sol·licitud a la direcció provincial 
corresponent de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la sol·licitud s’entén denegada 
per silenci administratiu; en aquest cas, l’interessat pot exercir les accions que li confereix 
l’article 71 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.

2. Un cop declarada la incapacitat permanent, el fet causant d’aquesta s’entén 
produït en la data de la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa o del 
Ministeri de l’Interior en la qual es declari el cessament de la relació de serveis 
professionals, i s’inicien l’endemà els efectes econòmics de la pensió corresponent, 
sempre que la sol·licitud s’hagi presentat dins dels tres mesos següents a la resolució 
esmentada. Si passa altrament, els efectes econòmics es produeixen amb una retroactivitat 
màxima de tres mesos comptats des de la data de la sol·licitud.

3. Les resolucions administratives a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article són 
executives immediatament.

Article 9. Revisió de grau.

Tota resolució, inicial o de revisió, de l’entitat gestora per la qual es reconegui el dret a 
les prestacions d’incapacitat permanent, en el grau d’incapacitat permanent total o 
absoluta, o es confirmi el grau reconegut prèviament, ha de fer constar necessàriament el 
termini a partir del qual es pot instar la revisió per agreujament o millora de l’estat invalidant, 
en els termes i les condicions que preveu l’article 200.2 del text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social.

Les revisions fundades en error de diagnòstic es poden portar a terme en qualsevol 
moment, sempre que l’interessat no hagi complert l’edat ordinària de jubilació que li 
correspongui.
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Article 10. Compatibilitat.

En els supòsits en què el beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent total 
derivada d’acte de servei compatibilitzi la percepció d’aquesta amb una activitat per compte 
propi o aliena, diferent de la que duia a terme per a l’Estat, s’ha de procedir de nou a 
calcular el complement extraordinari de pensió amb càrrec al pressupost de l’Estat d’acord 
amb les normes del règim de classes passives de l’Estat.

Secció 2a Mort i supervivència

Article 11. Prestacions.

En cas de mort, el personal que comprèn l’article 2 pot causar dret a prestacions de 
viduïtat, orfandat o a favor de familiars d’acord amb la normativa del règim general de la 
Seguretat Social, sense perjudici de les particularitats establertes en cas de mort en acte 
de servei.

Article 12. Procediment per al reconeixement del dret a les prestacions econòmiques.

1. Quan la mort del causant es produeixi per malaltia comuna o accident no laboral, 
els beneficiaris que es considerin amb dret a prestacions del règim general de la Seguretat 
Social, o els seus representants legals, poden sol·licitar les prestacions corresponents 
davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

2. En tot cas, correspon a l’entitat gestora esmentada, a través de l’equip de valoració 
d’incapacitats, avaluar la incapacitat per al treball als efectes del reconeixement de la 
condició de beneficiari del dret a les prestacions per mort i supervivència.

3. Els directors provincials de l’Institut Nacional de la Seguretat Social han de dictar 
una resolució expressa en tots els procediments incoats a l’efecte, i procedir al 
reconeixement de les prestacions que corresponguin.

Secció 3a Particularitats en relació amb les prestacions derivades d’acte de servei

Article 13. Prestacions.

En el supòsit d’incapacitat permanent o mort en acte de servei declarat per l’autoritat 
competent del Ministeri de Defensa o de l’Interior, s’ha de reconèixer al personal de les 
Forces Armades o de les forces i cossos de seguretat de l’Estat o els seus familiars amb 
dret a pensió, la pensió que correspongui de conformitat amb la normativa del règim 
general de la Seguretat Social, així com un complement extraordinari de pensió equivalent 
a la diferència entre l’import de la pensió per contingències professionals de la Seguretat 
Social i la quantia de la pensió extraordinària que hauria correspost pel mateix fet, si 
s’escau, en aplicació de les normes del règim de classes passives de l’Estat.

Article 14. Especialitats del procediment per al reconeixement de les prestacions 
econòmiques derivades de la incapacitat permanent per acte de servei.

El procediment per al reconeixement de les prestacions econòmiques derivades de la 
incapacitat permanent per acte de servei és el que descriu la secció 1a del capítol II 
d’aquest Reial decret, amb les especialitats que es descriuen a continuació:

a) Personal de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil:

1r Una vegada dictada per l’autoritat competent del Ministeri de Defensa la resolució 
que declari que la incapacitat permanent s’ha produït en acte de servei o com a 
conseqüència d’aquest, o en un atemptat terrorista, s’ha de notificar a l’interessat la 
resolució corresponent, acompanyada de l’informe tècnic d’antecedents en què es basi la 
resolució esmentada. Aquesta resolució s’ha d’acompanyar amb la certificació emesa per 
la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa en la qual consti l’import mensual 
i anual de la pensió extraordinària que en la data de cessament de la relació de serveis 
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hauria correspost a l’interessat si li hagués estat aplicable el règim de classes passives de 
l’Estat.

2n El reconeixement de les pensions s’ha d’efectuar a sol·licitud de l’interessat en el 
model oficial corresponent, que s’ha de presentar davant l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de qui tingui assumida 
la cobertura de la contingència professional. En el supòsit que estigui assumida per l’entitat 
col·laboradora, aquesta s’ha d’incorporar al procediment com a part interessada i ha 
d’aportar, al seu torn, l’expedient previ i l’ha de fer arribar a la direcció provincial de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social corresponent al domicili de l’interessat.

La sol·licitud, a més d’acompanyar-se amb la documentació que aquesta exigeix, s’ha 
d’acompanyar amb la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa i els 
documents que preveu l’article 4.3, així com la resolució i els altres documents esmentats 
a l’ordinal anterior.

b) Personal de la Policia Nacional:

1r Una vegada dictada per l’autoritat competent del Ministeri de l’Interior, amb 
l’informe previ preceptiu i vinculant de la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la resolució que 
declari que la incapacitat permanent s’ha produït en acte de servei o com a conseqüència 
d’aquest, o en un atemptat terrorista, s’ha de notificar a l’interessat la resolució 
corresponent. Aquesta resolució s’ha d’acompanyar amb la certificació emesa per la 
Direcció General de la Policia, amb l’informe previ preceptiu i vinculant de la Direcció 
General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, en què consti l’import mensual i anual de la pensió 
extraordinària que en la data de cessament de la relació de serveis li hauria correspost a 
l’interessat si li hagués estat aplicable el règim de classes passives de l’Estat.

2n El reconeixement de les pensions s’ha d’efectuar mitjançant una sol·licitud de 
l’interessat en el model oficial corresponent, presentada davant l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de qui tingui 
assumida la cobertura de la contingència professional. En el supòsit que estigui assumida 
per l’entitat col·laboradora, aquesta s’ha d’incorporar al procediment com a part interessada 
i ha d’aportar, al seu torn, l’expedient previ i l’ha de fer arribar a la direcció provincial de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social corresponent al domicili de l’interessat.

La sol·licitud, a més d’acompanyar-se amb la documentació que aquesta exigeix, s’ha 
d’acompanyar amb la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de l’Interior i els 
documents que preveu l’article 5.3, així com la resolució i els altres documents esmentats 
a l’ordinal anterior.

Article 15. Especialitats del procediment per al reconeixement de les prestacions 
econòmiques derivades de mort per acte de servei.

El procediment per al reconeixement de les prestacions econòmiques derivades de la 
mort per acte de servei és el que descriu la secció 2a del capítol II d’aquest Reial decret, 
amb les especialitats que es recullen a continuació:

a) Personal de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil:

1r Una vegada dictada per l’autoritat competent del Ministeri de Defensa la declaració 
que la mort s’ha produït en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, o en un 
atemptat terrorista, s’ha de notificar als familiars del causant la resolució corresponent, 
acompanyada de l’informe tècnic d’antecedents en què es basi la resolució esmentada.

Els beneficiaris del mort en acte de servei que es considerin amb dret a pensió del 
règim general de la Seguretat Social han de sol·licitar a la Direcció General de Personal 
del Ministeri de Defensa l’emissió d’un certificat en què consti l’import mensual i anual de 
la pensió extraordinària que els correspondria en la data de mort del causant, si li hagués 
estat aplicable el règim de classes passives de l’Estat.
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2n El reconeixement de les pensions s’ha d’efectuar mitjançant una sol·licitud de 
l’interessat, presentada davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social o la mútua 
col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de qui tingui assumida la cobertura de la 
contingència professional.

La sol·licitud, a més d’acompanyar-se amb la documentació que s’hi recull, s’ha 
d’acompanyar amb la resolució de l’òrgan competent del Ministeri de Defensa que declari 
la mort en acte de servei o en un atemptat terrorista, juntament amb l’informe tècnic 
d’antecedents en què es basi la resolució esmentada i la certificació emesa per la Direcció 
General de Personal del Ministeri de Defensa esmentada a l’ordinal anterior.

b) Personal de la Policia Nacional:

1r Una vegada dictada per l’autoritat competent del Ministeri de l’Interior, amb 
l’informe previ preceptiu i vinculant de la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la declaració que 
la mort s’ha produït en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, o en un atemptat 
terrorista, s’ha de notificar als familiars del causant la resolució corresponent.

Els beneficiaris del mort en acte de servei que es considerin amb dret a pensió del 
règim general de la Seguretat Social han de sol·licitar a la Direcció General de la Policia 
l’emissió d’un certificat, amb l’informe previ vinculant de la Direcció General de Costos de 
Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en què 
consti l’import mensual i anual de la pensió extraordinària que els correspondria en la data 
de mort del causant si li hagués estat aplicable el règim de classes passives de l’Estat.

2n El reconeixement de les pensions s’ha d’efectuar a sol·licitud de l’interessat, que 
s’ha de presentar davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social o la mútua col·laboradora 
amb la Seguretat Social, en funció de qui tingui assumida la cobertura de la contingència 
professional.

3r La sol·licitud, a més d’acompanyar-se amb la documentació que s’hi recull, s’ha 
d’acompanyar amb la resolució que preveu l’ordinal 1r.

El reconeixement de les prestacions correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social o a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de qui tingui 
assumida la cobertura de la contingència professional.

Article 16. Finançament.

La diferència de despesa produïda entre els imports de les pensions derivades de 
contingències professionals que corresponguin en aplicació de la normativa del règim 
general de la Seguretat Social i la quantia de les pensions extraordinàries que haurien 
correspost pel mateix fet causant en aplicació del text refós de la Llei de classes passives 
de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, s’ha de finançar amb 
càrrec al crèdit pressupostari de la secció 07 de classes passives del pressupost de 
despeses de l’Estat. Aquestes aportacions tenen caràcter mensual i s’han d’ordenar per 
dotzenes parts del crèdit inicial.

Disposició addicional primera. Finançament de pensions derivades d’un atemptat 
terrorista.

A les pensions derivades d’un atemptat terrorista causades pel personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret no els és aplicable el sistema de finançament que 
preveu l’article 6 del Reial decret 1576/1990, de 7 de desembre, pel qual es regula la 
concessió en el sistema de la Seguretat Social de pensions extraordinàries motivades per 
actes de terrorisme; els és aplicable el que disposa l’article 16 d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. Declaració de les contingències professionals.

Els actes de servei que originin el reconeixement al personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reial decret de prestacions derivades de contingències professionals, 
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han de ser declarats i notificats per part dels òrgans competents del Ministeri de Defensa i 
del Ministeri de l’Interior a través dels sistemes d’informació de declaració de contingències 
professionals vigents en cada moment que es determinin.

Disposició addicional tercera. Coordinació dels equips de valoració d’incapacitats, juntes 
medicopericials, òrgans pericials especialitzats en matèria de salut de la Guàrdia Civil 
i tribunals mèdics.

El secretari d’Estat de la Seguretat Social, un cop escoltats els òrgans competents dels 
Ministeris de Defensa i de l’Interior, pot dictar les resolucions necessàries per coordinar les 
actuacions dels equips de valoració d’incapacitats, juntes medicopericials, òrgans pericials 
especialitzats en matèria de salut de la Guàrdia Civil i tribunals mèdics.

Disposició transitòria primera. Vigència transitòria de normativa anterior.

Les referències que conté aquest Reial decret als equips de valoració d’incapacitats de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social s’entenen fetes a la Comissió d’Avaluació 
d’Incapacitats de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a les províncies on encara no 
s’han constituït els equips a què es fa referència i fins que no es constitueixin i entrin en 
funcionament.

Disposició transitòria segona. Règim transitori de determinades referències normatives.

Mentre que no es produeixi l’entrada en vigor del text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, les referències 
que efectuen els articles 3.2, 6.1.a), 8.1 i 9 d’aquest Reial decret als articles 196.4, 194 i 
200.2 del text refós esmentat s’entenen efectuades als articles 139.4, 137 i 143.2, 
respectivament, del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

Així mateix, les referències que efectua la part expositiva d’aquest Reial decret a la 
disposició addicional tercera del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, s’han d’entendre efectuades a l’article 
20 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o de rang inferior que 
s’oposin al que estableix 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. Modificació del Reglament general del mutualisme administratiu, 
aprovat pel Reial decret 375/2003, de 28 de març.

S’afegeix una nova disposició addicional, la dotzena, al Reglament general del 
mutualisme administratiu, aprovat pel Reial decret 375/2003, de 28 de març, amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional dotzena. Valoració de les lesions permanents no invalidants 
dels funcionaris de la Policia Nacional.

Als efectes del reconeixement per part de la Mutualitat General de Funcionaris 
Civils de l’Estat de les prestacions que preveu l’article 110 d’aquest Reglament, els 
dictàmens emesos pel tribunal mèdic de la Policia per a l’avaluació de les aptituds 
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psicofísiques dels funcionaris de la Policia Nacional, independentment de la seva 
inclusió en el règim general de la Seguretat Social o en el règim de classes passives 
de l’Estat, en els casos en què determinin l’existència de lesions permanents no 
invalidants, han d’incloure la seva valoració d’acord amb el barem establert 
legalment.»

Disposició final tercera. Facultats de desplegament i aplicació.

Es faculta la ministra d’Ocupació i Seguretat Social per dictar les normes necessàries 
per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret, així com per coordinar els 
procediments necessaris per a l’aplicació de la norma.

Es faculta també els ministres de Defensa, de l’Interior i d’Hisenda i Administracions 
Públiques per dictar, en l’àmbit de les seves respectives competències, les normes 
necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de 
l’Estat». No obstant això, el que disposa la secció 3a del capítol II és aplicable als fets 
causants esdevinguts des de l’1 de gener de 2011.

Madrid, 4 de desembre de 2015.

FELIPE R.

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