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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
14272 Reial decret 1170/2015, de 29 de desembre, sobre revaloració de les pensions 

del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per 
a l’exercici 2016.

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, 
conté, dins del títol IV, els criteris de revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat 
Social per a aquest exercici, i en preveu la revaloració en un 0,25 per cent.

D’acord amb aquestes previsions legals, aquest Reial decret estableix una revaloració 
general de les pensions de la Seguretat Social, inclòs el límit màxim de percepció de 
pensions públiques, del 0,25 per cent.

Igualment, es fixa una revaloració del 0,25 per cent de les quanties mínimes de les 
pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva, de les pensions 
no contributives d’aquest sistema, així com de les pensions no concurrents de l’extingida 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa. Així mateix, s’actualitzen les quanties de 
les assignacions a favor de fills amb discapacitat de 18 anys o més.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb 
el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 
de desembre de 2015,

DISPOSO:

TÍTOL I

Pensions del sistema de la Seguretat Social en la modalitat contributiva

CAPÍTOL I

Normes comunes

Article 1. Objecte.

Mitjançant aquest Reial decret es procedeix a desplegar les previsions que conté, en 
matèria de revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres 
prestacions socials públiques, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2016.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. El que estableix aquest títol és aplicable a les pensions d’incapacitat permanent, 
jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars del sistema de la Seguretat Social en la 
seva modalitat contributiva, sempre que s’hagin causat abans de l’1 de gener de l’any 2016.

2. Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es 
regeixen per les normes específiques que contenen els articles 8 i 13.

3. Queden exclosos del que disposa l’apartat 1 els règims especials de les forces 
armades, de funcionaris civils de l’Administració de l’Estat i dels funcionaris al servei de 
l’Administració de justícia.
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CAPÍTOL II

Revaloració de pensions no concurrents

Secció 1a Pensions del sistema

Subsecció 1a Normes generals

Article 3. Import de la revaloració.

1. Les pensions compreses a l’apartat 1 de l’article anterior, causades abans de l’1 
de gener de 2016 i no concurrents amb d’altres, es revaloren el 0,25 per cent.

2. L’import de la pensió, una vegada revalorada, està limitat a la quantitat de 2.567,28 
euros, i aquesta quantitat s’entén referida a l’import d’una mensualitat ordinària, sense 
perjudici de les pagues extraordinàries que puguin correspondre. Aquest límit mensual ha 
de ser objecte d’adequació en els casos en què el pensionista tingui dret o no a percebre 
14 pagues l’any, compreses en un cas o l’altre les pagues extraordinàries, als efectes que 
la quantia no superi o pugui arribar, respectivament, a 35.941,92 euros, en còmput anual.

3. Les pensions que excedeixin els 2.567,28 euros mensuals no es revaloren, 
excepte el que assenyala l’apartat 2.

4. La revaloració de les pensions de gran invalidesa s’ha d’efectuar aplicant les 
regles que preveu l’apartat 1 de manera separada a la pensió i al complement.

Als efectes del límit màxim que assenyala l’apartat 2, es computa únicament la pensió 
sense complement.

5. La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball que preveu l’article 3 
del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida 
laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu, no pot ser superior al 
50 per 100 del límit màxim que assenyala l’apartat 2.

Article 4. Aplicació de la revaloració.

La revaloració s’aplica a l’import mensual que tingui la pensió de què es tracti el 31 de 
desembre de 2015, exclosos els conceptes que s’enumeren a continuació:

a) Els complements reconeguts per assolir els mínims establerts amb anterioritat.
b) El recàrrec de prestacions econòmiques per falta de mesures de seguretat i 

higiene en el treball.
c) Les percepcions de rendes temporals per càrregues familiars i la indemnització 

suplementària per a la provisió i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdia, en el cas de 
pensions de l’extingida assegurança d’accidents de treball i malalties professionals.

Subsecció 2a Complements per mínims

Article 5. Complements per mínims de les pensions contributives.

L’import de les pensions no concurrents, una vegada revalorades, d’acord amb el que 
disposa la subsecció anterior, es complementa, si s’escau, en la quantia necessària per 
assolir les quanties mínimes que es reflecteixen a l’annex.

Article 6. Límit d’ingressos i altres requisits.

1. Els complements per mínims no tenen caràcter consolidable i són absorbibles amb 
qualsevol increment futur que puguin experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui 
en concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter 
periòdic que donin lloc a la concurrència de pensions, que es regula en el capítol següent 
d’aquest Reial decret. En aquest últim supòsit, l’absorció del complement per mínims té 
efectes des del primer dia del mes següent a la data de la resolució de reconeixement de 
la nova pensió.
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2. Els complements per mínims són incompatibles amb la percepció pel pensionista 
de rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, 
d’acord amb el concepte establert per a aquestes rendes a l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i computats d’acord amb el que estableix l’article 50 del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, quan aquestes rendes excedeixin els 7.116,18 euros l’any.

3. Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments que esmenta l’apartat anterior i 
els corresponents a la pensió resulti inferior a la suma de 7.116,18 euros més l’import, 
també en còmput anual, de la quantia mínima fixada per a la classe de pensió de què es 
tracti, es reconeix un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre de 
mensualitats en què es merita la pensió.

4. S’entén que concorren els requisits indicats en els apartats anteriors quan 
l’interessat manifesti que durant 2016 ha de percebre rendiments, computats en la forma 
que assenyala l’apartat 2, per una quantia igual o inferior a 7.116,18 euros.

Els pensionistes que al llarg de l’exercici 2016 percebin rendes acumulades superiors 
al límit a què es refereix l’apartat anterior estan obligats a comunicar aquesta circumstància 
a les entitats gestores en el termini d’un mes des que es produeixi.

Per acreditar les rendes i els ingressos, les entitats gestores de la Seguretat Social 
poden requerir en qualsevol moment als perceptors de complements per mínims una 
declaració d’aquests, així com dels seus béns patrimonials i, si s’escau, l’aportació de les 
declaracions tributàries presentades.

Quan la pensió reconeguda es complementi en l’import necessari per assolir les 
quanties mínimes que fixa l’annex i posteriorment es comprovi que els rendiments 
percebuts pel pensionista durant l’any 2016, en còmput anual i independentment de la data 
de la seva percepció i que aquesta hagi estat periòdica o en pagament únic, han superat 
el límit que preveu aquest article, els imports abonats en concepte de complement per 
mínims durant tot l’any natural tenen la consideració de percebuts indegudament. No 
impedeix aquesta consideració el fet que s’hagi complert l’obligació que preveu el paràgraf 
segon.

5. En el mínim assignat a les pensions de gran invalidesa, hi estan compresos els 
dos elements que integren la pensió a què es refereix l’article 3.4.

6. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per tenir dret 
al complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, és necessari residir en el 
territori espanyol en els termes que preveu la disposició addicional seixanta-cinquena de 
la Llei general de la Seguretat Social. Per a les pensions causades a partir d’aquesta data, 
l’import dels complements en cap cas pot superar la quantia establerta en cada exercici 
per a les pensions de jubilació i invalidesa en la modalitat no contributiva.

7. Quan la pensió d’orfandat causada a partir de l’1 de gener de 2013 s’incrementi en 
la quantia de la pensió de viduïtat, el límit de la quantia dels complements a mínims només 
està referit al de la pensió de viduïtat que generi l’increment de la pensió d’orfandat.

8. Els pensionistes de gran invalidesa que tinguin reconegut el complement destinat 
a remunerar la persona que l’atén no estan afectats pel límit quantitatiu que estableix 
l’apartat 6.

9. Quan el complement per mínims de pensió se sol·liciti amb posterioritat al 
reconeixement d’aquella, té efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de la 
sol·licitud, sempre que en aquell moment es complissin tots els requisits per tenir dret al 
complement esmentat.

Article 7. Complements per mínims en funció de les diferents modalitats de convivència i 
dependència econòmica.

1. Es considera que hi ha cònjuge a càrrec del titular d’una pensió, als efectes del 
reconeixement de les quanties mínimes establertes a l’annex, quan aquell estigui convivint 
amb el pensionista i en depengui econòmicament.
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Excepte en el cas de separació judicial, es considera la convivència sempre que es 
conservi el vincle matrimonial, sense perjudici que aquesta presumpció es pugui destruir 
per l’activitat investigadora de l’Administració.

Així mateix, s’entén que hi ha dependència econòmica del cònjuge quan es donin les 
circumstàncies següents:

a) Que el cònjuge del pensionista no sigui, al seu torn, titular d’una pensió a càrrec 
d’un règim bàsic públic de previsió social, entenent compreses en aquest concepte les 
pensions reconegudes per un altre Estat, així com els subsidis de garantia d’ingressos 
mínims i per ajuda de tercera persona, als quals es refereix la disposició transitòria única 
del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, i les pensions 
assistencials que regula la Llei 45/1960, de 21 de juliol, per la qual es creen determinats 
fons nacionals per a l’aplicació social de l’impost i de l’estalvi.

b) Que els rendiments per qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge, 
computats en la forma que assenyala l’apartat 2 de l’article anterior, siguin inferiors a 
8.301,10 euros anuals.

Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments esmentats en el paràgraf anterior i 
de l’import, també en còmput anual, de la pensió que s’hagi de complementar resulti 
inferior a la suma de 8.301,10 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge 
a càrrec de què es tracti, es reconeix un complement igual a la diferència, distribuït entre 
el nombre de mensualitats que correspongui.

2. Es considera que hi ha cònjuge no a càrrec del titular d’una pensió, als efectes del 
reconeixement de les quanties mínimes establertes a l’annex, quan aquell estigui convivint 
amb el pensionista i no en depengui econòmicament en els termes que preveu l’apartat 
anterior.

3. Es considera que el pensionista constitueix una unitat econòmica unipersonal, als 
efectes de l’aplicació del que preveu la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, quan, tot i 
acreditar el dret al complement per mínims atenent els seus ingressos, de conformitat amb 
el que disposa l’article anterior, no estigui comprès en cap dels casos que preveuen els 
apartats anteriors d’aquest article.

4. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per tenir dret al 
complement per arribar a la quantia mínima de les pensions, és necessari residir en el 
territori espanyol d’acord amb el que disposa la disposició addicional seixanta-cinquena de 
la Llei general de la Seguretat Social. Quan hi hagi cònjuge a càrrec del pensionista, no pot 
excedir la quantia que correspondria a la pensió no contributiva per aplicació del que 
estableix l’apartat 1.1a, de l’article 145 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, 
per a les unitats econòmiques en les quals concorrin dos beneficiaris amb dret a pensió.

5. Els perceptors de complements per cònjuge a càrrec estan obligats a declarar, 
dins del mes següent al moment en què es produeixi, qualsevol variació del seu estat civil 
que afecti l’esmentada situació, així com qualsevol canvi en la situació de dependència 
econòmica del cònjuge.

Sense perjudici del que estableix el paràgraf precedent, les entitats gestores de la 
Seguretat Social poden sol·licitar, en qualsevol moment, les dades identificadores del 
cònjuge, així com la declaració dels ingressos que percebin els dos cònjuges.

6. La pèrdua del dret al complement per cònjuge a càrrec té efectes a partir del dia 1 
del mes següent a aquell en què cessin les causes que van donar lloc al seu reconeixement, 
excepte en els supòsits en què aquesta pèrdua sigui deguda a la superació durant 2016 
dels rendiments a què es refereix l’apartat 1.b, cas en què és aplicable el que preveu l’últim 
paràgraf de l’article 6.4.

7. L’omissió per part dels beneficiaris del compliment del que disposen l’article 6.4 i 
l’apartat 5 d’aquest article és constitutiva d’infracció, segons el que disposa la secció 2a del 
capítol III del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
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Secció 2a Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa

Article 8. Revaloració de les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i 
invalidesa.

1. La revaloració de les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i 
invalidesa no concurrents amb altres pensions públiques, sigui quina sigui la data del fet 
causant, consisteix en la diferència entre l’import de la pensió a 31 de desembre de 2015 
i la quantia de 5.698,00 euros, en còmput anual.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, no es consideren pensions concurrents 
les prestacions econòmiques reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, per 
la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a 
l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van 
desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional, ni les pensions 
percebudes pels mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de la passada 
Guerra Civil espanyola, sigui quina sigui la legislació aplicable, les pensions extraordinàries 
derivades d’actes de terrorisme, ni el subsidi d’ajuda per tercera persona, a què es refereix 
la disposició transitòria única del text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social.

Quan, per al reconeixement d’una pensió de l’extingida assegurança obligatòria de 
vellesa i invalidesa, s’hagin totalitzat períodes d’assegurança o de residència complerts en 
altres països vinculats a Espanya per una norma internacional de Seguretat Social que 
prevegi aquesta totalització, l’import de la pensió prorratejada a càrrec d’Espanya no pot 
ser inferior a 2.849,00 euros en còmput anual.

Aquesta mateixa garantia s’aplica en relació amb els titulars d’altres pensions diferents 
de les de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa que optin per alguna 
d’aquestes pensions, sempre que en la data del fet causant de la pensió que s’estigui 
percebent hagin complert tots els requisits exigits per l’assegurança esmentada.

2. La revaloració que estableix l’apartat anterior no té caràcter consolidable.

CAPÍTOL III

Concurrència de pensions

Secció 1a Normes comunes

Article 9. Concurrència de pensions.

1. Als efectes del que estableix aquest títol, s’entén que hi ha concurrència de 
pensions quan un mateix beneficiari tingui reconeguda o se li reconegui més d’una pensió 
a càrrec d’alguna de les entitats i els organismes següents:

a) Les abonades pel règim de classes passives de l’Estat i, en general, les abonades 
a càrrec de crèdits de la secció 07 del pressupost de despeses de l’Estat.

b) Les abonades pel règim general i els règims especials de la Seguretat Social, les 
de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social, les prestacions econòmiques per 
vellesa i incapacitat a favor dels espanyols residents a l’exterior i les pensions assistencials 
per vellesa per a espanyols d’origen retornats.

c) Les abonades pels fons especials de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de 
l’Estat, de l’Institut Social de les Forces Armades i de la Mutualitat General Judicial o per 
les mateixes mutualitats esmentades, així com les abonades pel Fons especial de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social.

d) Les abonades pels sistemes o règims de previsió de les comunitats autònomes i 
de les corporacions locals i pels mateixos ens.

e) Les abonades per les mutualitats, monts de pietat o entitats de previsió social que 
es financin en tot o en part amb recursos públics.
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f) Les abonades per empreses o societats amb participació majoritària, directa o 
indirecta, en el seu capital de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les corporacions 
locals o dels organismes autònoms d’un i les altres, bé directament o mitjançant la 
subscripció de la corresponent pòlissa d’assegurança amb una institució diferent, sigui 
quina sigui la naturalesa jurídica d’aquesta o bé per les mutualitats o entitats de previsió 
d’aquelles, en què les aportacions directes dels causants de la pensió es complementin 
amb recursos públics, inclosos els de la mateixa empresa o societat.

g) Les abonades per l’Administració de l’Estat o per les comunitats autònomes en 
virtut de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i del Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol, pel 
qual es regula la concessió d’ajudes del Fons nacional d’assistència social a gent gran i a 
malalts o invàlids incapacitats per al treball, així com els subsidis econòmics de garantia 
d’ingressos mínims i d’ajuda per tercera persona, als quals es refereix la disposició 
transitòria única del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social.

h) Qualssevol altres no enumerades en els paràgrafs anteriors, que s’abonin 
totalment o parcialment a càrrec de recursos públics.

2. No obstant això, com a excepció al que preveu l’apartat anterior, no tenen la 
consideració de pensions públiques, ni, per tant, es computen als efectes de la limitació de 
l’assenyalament inicial o de la fixació de la quantia màxima de percepció de les pensions 
públiques, les abonades a través de plans de pensions d’ocupació o contractes 
d’assegurança col·lectiva, inclosos els formalitzats per mutualitats de previsió social 
empresarial, promoguts per les administracions, organismes, entitats i empreses a què es 
refereix la disposició final segona del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de 
pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, i en els termes 
que s’hi expressen.

3. En els supòsits en què la pensió de jubilació compatible amb el treball que preveu 
l’article 3 del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, concorri amb qualsevol altra pensió 
pública, una vegada determinat l’import de la pensió de jubilació esmentada, limitada si 
s’escau de conformitat amb el que preveu l’article 3.5 d’aquest Reial decret, s’han d’aplicar 
les normes generals previstes per als supòsits de concurrència de pensions.

Secció 2a Revaloració aplicable a pensions del sistema de la Seguretat Social

Subsecció 1a Normes generals

Article 10. Revaloració de les pensions concurrents del sistema de la Seguretat Social.

1. Les pensions concurrents del sistema de la Seguretat Social es revaloren aplicant 
a cadascuna d’aquestes el que preveu l’article 3.1, sense que la suma de les pensions 
concurrents, una vegada revalorades, pugui ser superior a la quantia indicada a l’apartat 2 
de l’article esmentat.

2. Si com a conseqüència de l’aplicació de l’import del límit màxim a què es refereix 
l’article 3.2 s’ha de minorar la quantia de l’increment que s’assigni en concepte de 
revaloració, l’excés que s’hagi d’absorbir s’ha de distribuir proporcionalment entre les 
quanties que haurien correspost a cadascuna de les pensions si no hi hagués hagut el límit 
esmentat.

3. Quan concorrin pensions revalorables i no revalorables del sistema de la Seguretat 
Social, la suma d’imports de les quals el 2015 ascendia a 2.560,88 euros mensuals, s’han 
de recalcular, des del seu reconeixement inicial, les revaloracions teòriques de les pensions 
revalorables per garantir, si s’escau, el límit màxim que estableix l’article 3.2.
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Article 11. Revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social concurrents 
amb altres pensions públiques.

Quan un titular tingui reconegudes una o diverses pensions del sistema de la Seguretat 
Social, en concurrència amb una o més pensions de les esmentades a l’article 9, la 
revaloració de les pensions de la Seguretat Social s’ha de fer de conformitat amb el que 
disposen els apartats següents:

1. Si la suma de les pensions concurrents no assoleix el límit màxim establert a 
l’article 3.2, l’import de la revaloració de la pensió o pensions de la Seguretat Social es 
determina amb aplicació del que disposa l’article anterior.

No obstant això, no es tenen en compte, als efectes de la revaloració de les pensions 
del sistema de la Seguretat Social, els complements de pensió atorgats als treballadors, 
en virtut d’un conveni col·lectiu o reglament interior, que, com a conseqüència d’una 
reestructuració de plantilla o causa similar, anticipin l’edat de jubilació, amb l’obtenció de la 
pensió amb aplicació del coeficient reductor del percentatge d’aquella. Això sense perjudici 
que es tinguin en compte als efectes de l’aplicació del límit màxim de 2.567,28 euros 
mensuals.

Quan la pensió aliena al sistema de la Seguretat Social, en virtut de la seva normativa 
específica, no experimenti revaloració, la pensió de la Seguretat Social s’incrementa en el 
percentatge assenyalat a l’article 3.1.

2. Si la suma de les pensions públiques percebudes pel titular, una vegada 
revalorades, assoleix el límit màxim assenyalat a l’article 3.2, s’apliquen les regles 
següents:

Primera.–Quan totes les pensions públiques percebudes pel titular siguin revalorables, 
s’ha de tenir en compte el següent:

a) S’ha de determinar un límit màxim anual per a l’import dels pagaments que s’hagin 
de fer en relació amb la pensió de la Seguretat Social. Aquest límit consisteix en una xifra 
que tingui amb la quantia de 35.941,92 euros anuals íntegres la mateixa proporció que la 
pensió de la Seguretat Social té en relació amb el conjunt de totes les pensions concurrents 
que corresponguin al mateix titular.

El límit «L» s’obté mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

L =
P

x 35.941,92 euros anuals
T

on «P» és el valor íntegre teòric anual assolit a 31 de desembre de 2015 de la pensió 
a càrrec de la Seguretat Social, i «T», el resultat d’afegir a la xifra anterior el valor íntegre, 
en termes anuals, de la resta de pensions concurrents del mateix titular.

b) Obtingut aquest límit, la Seguretat Social només ha d’abonar en concepte de 
revaloració de la pensió al seu càrrec les quantitats degudes sempre que no excedeixin 
aquell. Si passa altrament, ha de procedir a l’absorció de l’excés sobre el límit, en proporció 
a la quantia de cadascuna de les pensions concurrents i a la de l’excés que hi hagi hagut 
en la pensió de la Seguretat Social.

Segona.–Quan les pensions alienes al sistema de la Seguretat Social, en virtut de la 
seva normativa específica, no siguin revalorables, la pensió de la Seguretat Social 
s’incrementa en el percentatge assenyalat a l’article 3.1 o, si no, en la quantitat necessària 
perquè l’import conjunt de totes les pensions percebudes pel titular, una vegada 
revalorades les de la Seguretat Social, no superi el límit màxim que s’assenyala l’article 3.2, 
aplicant, si s’escau, el que preveu l’article 10.3.

3. Als efectes de determinar el límit que estableix l’apartat 2, quan entre les pensions 
concurrents coincideixin dues o més de la Seguretat Social, aquestes es consideren una 
sola pensió per l’aplicació prèvia del que disposa l’apartat anterior.
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4. Quan la suma de les pensions concurrents superi la quantitat de 35.941,92 euros, 
en còmput anual, les de la Seguretat Social no són objecte de revaloració.

5. Quan, en ocasió de reconeixements inicials, s’hagi d’aplicar el límit màxim a què 
es refereix aquest article, s’entén que les pensions concurrents s’han causat simultàniament 
quan les contingències que les ocasionen s’hagin produït en la mateixa data, 
independentment del moment en què es dictin les resolucions o els actes de reconeixement 
i dels seus efectes econòmics corresponents.

Subsecció 2a Complements per mínims

Article 12. Aplicació dels complements per mínims en els casos de concurrència de 
pensions.

1. En els casos de concurrència de pensions, l’aplicació dels complements per 
mínims a què es refereixen els articles 5 a 7 es porta a terme d’acord amb les normes 
següents:

a) Només es reconeix complement per mínims si la suma de totes les pensions 
concurrents, una vegada revalorades les de la Seguretat Social d’acord amb la normativa 
que els sigui aplicable, resulta inferior al mínim que correspongui a aquella de les del 
sistema de la Seguretat Social que el tingui assenyalat en una quantia més alta, en còmput 
anual. El complement consisteix en la quantitat necessària per assolir la quantia mínima.

b) El complement que correspongui d’acord amb el que disposa la norma anterior 
s’aplica a la pensió concurrent determinant de la quantia mínima.

2. Només als efectes de garantia de complements per mínims, s’equiparen a 
ingressos o rendiments de treball les pensions públiques que no siguin a càrrec de 
qualsevol dels règims públics bàsics de previsió social.

Les quantitats a un tant alçat i els pagaments periòdics abonats, amb caràcter 
compensatori, als pensionistes espanyols, a l’empara de l’Acord subscrit entre Espanya i 
el Regne Unit, el 18 de setembre de 2006, no es computen a cap efecte per al 
reconeixement dels complements per assolir la quantia mínima de les pensions.

Secció 3a Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa

Article 13. Revaloració de les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa 
i invalidesa en concurrència amb altres pensions.

1. No es revaloren les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i 
invalidesa que concorrin amb qualsevol altra pensió de les esmentades a l’article 9, 
excepte amb les prestacions econòmiques reconegudes a l’empara de la Llei 3/2005, de 
18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva 
minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, amb la pensió percebuda pels 
mutilats útils o incapacitats de primer grau per causa de la Guerra Civil espanyola, fos 
quina fos la legislació reguladora, amb el subsidi d’ajuda per tercera persona a què es 
refereix la disposició transitòria única del text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb les pensions extraordinàries 
derivades d’actes de terrorisme.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan la suma de totes les pensions 
concurrents, una vegada revalorades, i les de l’esmentada assegurança obligatòria de 
vellesa i invalidesa, calculades l’una i l’altra en còmput anual, sigui inferior a 5.698,00 
euros, la pensió d’aquesta assegurança es revalora en un import igual a la diferència 
resultant. Aquesta diferència no té caràcter consolidable, i és absorbible amb qualsevol 
increment que puguin experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui en concepte de 
revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.
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3. Independentment del que estableixen els apartats precedents, l’import de les 
pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es té en compte 
només als efectes de la suma de les pensions concurrents a què es refereix l’article 10.1.

4. En els supòsits de concurrència de pensions de vellesa o invalidesa de l’extingida 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa amb pensions de viduïtat d’algun dels 
règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb 
qualsevol altra pensió pública de viduïtat, l’import d’aquelles pensions és de 5.532,80 
euros, en còmput anual, sense perjudici de l’aplicació del límit que estableix la disposició 
transitòria setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. En el cas que se 
superi aquest límit, l’import es minora en la quantia necessària per no superar-lo.

No obstant això, en aquests casos de concurrència, si els interessats tenen reconeguts 
imports superiors amb anterioritat a l’1 de setembre de 2005, s’apliquen les normes 
generals sobre revaloració contingudes en els apartats anteriors, sempre que, per efecte 
d’aquestes normes, la suma de les quanties de les pensions concurrents segueixi sent 
superior al límit esmentat en el paràgraf anterior.

CAPÍTOL IV

Pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals

Article 14. Revaloració de les pensions reconegudes en aplicació de normes internacionals.

1. La revaloració de pensions que hagin estat reconegudes en virtut de normes 
internacionals de les quals sigui a càrrec de la Seguretat Social un tant per cent de la seva 
quantia teòrica es porta a terme aplicant aquest tant per cent a l’increment que hauria 
correspost si fos a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per cent de la pensió.

En l’import de la quantia teòrica a què es refereix el paràgraf anterior no es considera 
inclòs el complement per mínims que, si s’escau, pugui correspondre, llevat que es disposi 
una altra cosa en un conveni bilateral o multilateral.

El límit màxim que preveu l’article 3 s’aplica a la pensió teòrica.
2. A la pensió prorratejada, una vegada revalorada de conformitat amb el que disposa 

l’apartat anterior, se li ha d’afegir, quan sigui procedent en aplicació de les normes generals 
establertes, el complement per mínims que correspongui. El complement es calcula 
aplicant el percentatge tingut en compte a l’apartat 1 a la diferència que hi hagi entre la 
quantia que hauria correspost si fos a càrrec de la Seguretat Social espanyola el cent per 
cent de la pensió i el mínim que pugui correspondre per aplicació de les normes generals.

3. Si, després d’haver aplicat el que disposa l’apartat anterior, la suma dels imports 
de les pensions, reconegudes a l’empara d’un conveni bilateral o multilateral de Seguretat 
Social, tant per la legislació espanyola com per l’estrangera, és inferior a l’import mínim de 
la pensió de què es tracti vigent en cada moment a Espanya, s’ha de garantir al beneficiari, 
sempre que resideixi en el territori nacional i compleixi els requisits exigits a aquest efecte 
per les normes generals, la diferència entre la suma de les pensions reconegudes, 
espanyola i estrangera, i l’import mínim esmentat.

Per a les pensions reconegudes a l’empara dels reglaments comunitaris de Seguretat 
Social, és aplicable el que preveuen l’article 50 del Reglament (CEE) núm. 1408/1971 del 
Consell, de 14 de juny de 1971, relatiu a l’aplicació dels règims de Seguretat Social als 
treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi i als membres de les 
seves famílies que es desplacen dins de la Comunitat, i l’article 58 del Reglament (CE) 
núm. 883/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, sobre la 
coordinació dels sistemes de Seguretat Social.

Als efectes de l’aplicació dels paràgrafs anteriors, les quanties fixes de l’extingida 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa tenen la consideració d’imports mínims.

4. Als efectes del que estableixen els articles 5 a 7, les prestacions percebudes a 
càrrec d’una entitat estrangera es consideren ingressos o rendiments de treball, excepte 
per a l’aplicació de l’apartat 3 d’aquest mateix article o que un conveni bilateral o multilateral 
disposi una altra cosa.
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5. Per procedir al càlcul del complement que, si s’escau, sigui necessari reconèixer 
al beneficiari, l’import de la pensió estrangera es considera en euros. El tipus de canvi que 
s’ha d’aplicar és l’establert per a l’1 de gener de 2016 o per a la data que correspongui en 
funció d’aquella en què es causi el dret a aquest complement durant 2016. La fixació del 
canvi s’ha de fer d’acord amb les disposicions dictades per a l’aplicació dels reglaments 
comunitaris i dels convenis bilaterals o multilaterals.

6. Per a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, l’import de la suma 
dels complements reconeguts de conformitat amb els apartats 2 i 3 no pot superar els 
límits quantitatius que corresponguin segons el que estableixen els apartats 6 a 8 de 
l’article 6, i l’apartat 4 de l’article 7.

CAPÍTOL V

Normes d’aplicació

Secció 1a Finançament

Article 15. Finançament de la revaloració de les pensions.

1. La revaloració de les pensions establerta en aquest títol es finança a càrrec dels 
recursos generals del sistema de la Seguretat Social, d’acord amb les dotacions 
pressupostàries corresponents.

2. Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social participen en el cost de la 
revaloració, inclosos els complements per mínims, de les pensions d’accidents de treball i 
malalties professionals, mitjançant les aportacions que fixi el Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social, d’acord amb el que estableix l’article 76 del Reglament general sobre 
cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
2064/1995, de 22 de desembre, i normes concordants.

Secció 2a Gestió

Article 16. Reconeixement del dret a la revaloració.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social i l’Institut Social de la Marina, en l’àmbit de les 
seves competències respectives, han de procedir d’ofici al reconeixement del dret a la 
revaloració establerta en els articles anteriors.

Les entitats i els organismes gestors a què es refereix l’article 9 estan obligats a facilitar 
totes les dades que es considerin necessàries per poder efectuar la revaloració i, en 
especial, han d’especificar si les prestacions atorgades per aquests són revalorables o no, 
d’acord amb la normativa aplicable a aquestes, o si estan constituïdes pels complements 
a què es refereix l’article 11.1, paràgraf segon, així com el nombre de pagues amb què es 
percep la pensió.

TÍTOL II

Pensions de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva

Article 17. Revaloració de les pensions de la Seguretat Social en la modalitat no 
contributiva.

1. Per a l’any 2016, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa, en la modalitat 
no contributiva, queda fixada en 5.150,60 euros íntegres anuals.

2. Per a l’any 2016, té un import de 525,00 euros anuals el complement de pensió 
establert a favor del pensionista que acrediti fefaentment que no té cap habitatge en 
propietat i que té, com a residència habitual, un habitatge llogat al pensionista el propietari 
del qual no tingui amb ell cap relació de parentesc fins a tercer grau ni sigui cònjuge o 
persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb una relació d’afectivitat 
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anàloga a la conjugal. En el cas d’unitats familiars en les quals convisquin diversos 
perceptors de pensions no contributives, només pot percebre el complement el titular del 
contracte de lloguer o, si són diversos, el primer d’ells.

El reconeixement d’aquest complement es regeix pel que disposa el Reial decret 
1191/2012, de 3 d’agost, pel qual s’estableixen normes per al reconeixement del 
complement de pensió per al lloguer d’habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat 
Social en la seva modalitat no contributiva, en els termes que fixa l’article 45.dos de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

Disposició addicional primera. Revaloració de les pensions derivades d’accidents de 
treball i malalties professionals.

Per a la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social per incapacitat 
permanent o mort i supervivència, derivades d’accidents de treball o malalties professionals, 
es té en compte el següent:

a) L’import anual de la pensió es divideix per 14, i el quocient resultant es considera 
com a import mensual de la pensió, als efectes d’aplicar la revaloració general a què es 
refereix l’article 3.

b) Per a la determinació dels complements per mínims que estableixen els articles 5 
a 7, s’ha de procedir de la mateixa manera indicada en el paràgraf precedent, si bé partint 
de la pensió ja revalorada de conformitat amb el que disposa aquest. Quan el quocient 
obtingut sigui inferior a la quantia mínima establerta per a les pensions de la seva classe, 
la diferència constitueix el complement per mínims.

c) L’augment que resulti de l’aplicació del que disposa el paràgraf a) i, si s’escau, el 
b) d’aquesta disposició s’incrementa a l’import de cada mensualitat de la pensió, llevat de 
les corresponents a juny i novembre, en què l’increment és doble.

Disposició addicional segona. Aplicació dels complements per mínims en casos especials.

1. Els complements per mínims que estableixen els articles 5 a 7 també són 
aplicables a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2016.

2. Les quanties fixes de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, a 
què es refereix l’article 8, són igualment aplicables, d’acord amb el que s’hi estableix, a les 
pensions causades a partir de l’1 de gener de 2016.

3. Els pensionistes que, el 31 de desembre de 2015, tenien menys de 60 o 65 anys 
d’edat passen a percebre, si s’escau, les quanties establertes, per als qui tinguin complerta 
aquesta edat, en els articles que esmenten els apartats anteriors, a partir del dia 1 del mes 
següent a aquell en què compleixin els 60 o 65 anys, respectivament.

4. En els règims del sistema de la Seguretat Social que tinguin previstos coeficients 
reductors de l’edat de jubilació, en funció de l’activitat realitzada, l’edat de 65 anys, als 
efectes de determinació del dret als complements per mínims previstos en aquest Reial 
decret, s’entén complerta quan per aplicació dels esmentats coeficients resulti una edat igual 
o superior a la de 65 anys, sempre que els beneficiaris compleixin els altres requisits exigits.

Disposició addicional tercera. Revaloració de les pensions extraordinàries derivades 
d’actes de terrorisme.

Les pensions extraordinàries de la Seguretat Social originades per actes de terrorisme, 
que preveu el 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, s’han de revalorar en els mateixos termes i condicions que els que preveu el 
capítol II del títol I d’aquest Reial decret, i no estan subjectes, en cap cas i de conformitat 
amb el que preveu l’article 39 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, als límits previstos amb 
caràcter general. Així mateix, tampoc no es computen els imports de les dites pensions, als 
efectes de l’aplicació dels esmentats límits en els casos de concurrència, en un mateix 
titular, d’altres pensions públiques.
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Disposició addicional quarta. Rectificació dels actes de revaloració.

Els actes de les entitats o els organismes als quals correspongui el reconeixement de 
la revaloració de pensió, que hagin estat dictats en aplicació d’aquest Reial decret, poden 
ser rectificats d’ofici en els casos d’errors materials o de fet o quan es constatin omissions 
o inexactituds en les declaracions del beneficiari, seguint a aquest efecte els procediments 
i amb els requisits establerts en l’ordenament jurídic.

Disposició addicional cinquena. Prestacions familiars de la Seguretat Social.

De conformitat amb el que disposa la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, a partir de l’1 de gener de 2016 la quantia de les prestacions 
familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, així com l’import del 
límit d’ingressos per a l’accés a aquestes, que regula la secció segona del capítol IX del 
títol II del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, són els següents:

1. La quantia de l’assignació econòmica que estableix l’article 182 bis.1 és en còmput 
anual de 291,00 euros.

2. Les quanties de les assignacions que estableix l’article 182 bis.2 per als casos en 
què el fill o menor acollit a càrrec tingui la condició de persona amb discapacitat, són:

a) 1.000,00 euros quan el fill o menor acollit a càrrec tingui un grau de discapacitat 
igual o superior al 33 per cent.

b) 4.414,80 euros quan el fill a càrrec sigui més gran de 18 anys i estigui afectat per 
una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.

c) 6.622,80 euros quan el fill a càrrec sigui més gran de 18 anys, estigui afectat per 
una discapacitat en un grau igual o superior al 75 per cent i, com a conseqüència de 
pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d’una altra persona per dur a 
terme els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o 
anàlegs.

3. La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill que estableix l’article 
186.1, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb 
discapacitat, és de 1.000,00 euros.

4. Els límits d’ingressos per tenir dret a l’assignació econòmica per fill o menor acollit 
a càrrec, a què es refereixen els paràgrafs primer i segon de l’article 182.1.c, queden fixats 
en 11.576,83 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 17.423,84 euros, i 
s’incrementen en 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs aquest.

Disposició addicional sisena. Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de 
transport.

A partir de l’1 de gener de 2016, el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de 
transport, al qual es refereix l’article 8.1.b) del text refós de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, queda fixat en 63,30 euros/mes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de règim econòmic 
de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

Es faculta la ministra d’Ocupació i Seguretat Social per dictar les disposicions 
necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb efectes, respecte a la revaloració de les pensions, així com dels imports de 
les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec i del subsidi de mobilitat i 
compensació per despeses de transport, des del dia 1 de gener de 2016.

Madrid, 29 de desembre de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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ANNEX

Sistema de la Seguretat Social

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva per a l’any 2016

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a 
càrrec

-
 Euros any

Sense 
cònjuge: unitat 

econòmica 
unipersonal

-
 Euros any

Amb cònjuge 
no a càrrec

- 
Euros any

 Jubilació:
Titular amb seixanta-cinc anys. 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Titular de menys de seixanta-cinc anys. 10.299,80 8.330,00 7.872,20
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran 

invalidesa.
16.483,60 13.358,80 12.674,20

 Incapacitat permanent:
Gran invalidesa. 16.483,60 13.358,80 12.674,20
Absoluta. 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Titular amb seixanta-cinc anys. 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre 

anys.
10.299,80 8.330,00 7.872,20

Total: Derivada de malaltia comuna de menys de 
seixanta anys.

5.538,40 5.538,40 5.045,04

Parcial del règim d’accidents de treball: Titular amb 
seixanta-cinc anys.

10.988,60 8.905,40 8.449,00

 Viduïtat:
Titular amb càrregues familiars. 10.299,80
Titular amb seixanta-cinc anys o amb una discapacitat 

en grau igual o superior al 65 per 100.
8.905,40

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 8.330,00
Titular amb menys de seixanta anys. 6.742,40

Classe de pensió Euros/any

Orfandat
Per beneficiari. 2.720,20

Per beneficiari amb discapacitat de menys de 18 anys amb una discapacitat en 
grau igual o superior al 65 per 100.

5.353,60

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementa en 6.742,40 euros/any distribuïts, si 
s’escau, entre els beneficiaris.

En favor de familiars
Per beneficiari. 2.720,20

 Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:
Un sol beneficiari de seixanta-cinc anys. 6.575,80
Un sol beneficiari de menys de seixanta-cinc anys. 6.195,00

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementa en l’import 
que resulti de prorratejar 4.022,20 euros/any entre el nombre de beneficiaris.
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