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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
15764 Reial Decret Llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de la gestió i 

protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures 
de caràcter econòmic i social.

I

La Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del 
sistema de la Seguretat Social, va introduir una sèrie de modificacions tendents a garantir 
a llarg termini la sostenibilitat del nostre sistema de pensions, prenent com a referent els 
compromisos adoptats en el marc de l’Acord social i econòmic per al creixement, 
l’ocupació i la garantia de les pensions, subscrit amb data 2 de febrer de 2011 entre el 
Govern i els interlocutors socials, i en el qual s’abordaven amb caràcter destacat 
l’anticipació voluntària de l’edat de jubilació i importants modificacions en la jubilació 
parcial. També s’avançava en el gradual procés de simplificació i integració de règims 
especials del sistema al qual es referix la recomanació sexta del Pacte de Toledo, i a este 
efecte s’aborda, i amb efectes de l’1 de gener de 2012, la integració del Règim Especial 
de la Seguretat Social dels Empleats de la Llar en el règim general.

Després d’esta norma legal, el Govern, amb data 26 d’octubre de 2012, va remetre a 
la Comissió Parlamentària de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo un 
informe en el qual analitzava la situació de la jubilació anticipada amb coeficient reductor i 
de la jubilació parcial, i en el qual es proposava l’adopció de noves mesures en relació 
amb el règim jurídic regulador d’estes prestacions, la implementació del qual motiva la 
necessitat de suspendre temporalment –durant un termini de tres mesos– l’entrada en 
vigor de les modificacions que respecte de la regulació d’estes modalitats de jubilació fan 
els articles 5, 6 i altres preceptes concordants de la Llei 27/2011; suspensió que ha 
d’operar de manera inexcusable el dia 1 de gener de 2013, data en què entraven en vigor 
les modificacions fetes per l’esmentada Llei 27/2011.

Pel que fa a la integració del Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de 
la Llar en el règim general, que es va dur a terme a través de la creació en este últim d’un 
sistema especial específic, la posada en pràctica d’este durant l’escàs termini 
transcorregut des del seu establiment ha posat de manifest l’existència d’algunes 
anomalies en el seu funcionament que motiven la necessitat d’introduir millores en la 
seua configuració jurídica. Modificacions que si bé afecten l’esfera de regulació dels actes 
instrumentals de l’esmentat sistema especial –abordant canvis en els reglaments generals 
aplicables a este efecte–, també influïxen a considerar, com una situació singular 
mereixedora d’una regulació específica, els supòsits en què els treballadors presten els 
seus servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador. Igualment es modifiquen 
les quanties de les bases de cotització aplicables a este col·lectiu, i d’esta manera 
s’avança en el gradual procés d’acostament en la forma de determinació d’estes bases 
d’acord amb les normes aplicables en el règim general.

II

El capítol I d’este reial decret llei establix una sèrie de mesures en l’àmbit del Sistema 
Especial per a Empleats de la Llar que afecten diverses disposicions de rang legal i 
reglamentari en les quals es regulen l’enquadrament, la cotització i la recaptació en el dit 
sistema especial.

En l’article 1 es modifiquen els números 2n i 3r de l’apartat 2.a) de la disposició 
addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de Seguretat Social.
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En el primer dels números modificats, i a fi de simplificar i equilibrar les bases de 
cotització en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, s’establix per a l’any 2013 una 
nova escala de cotització amb un nombre de trams menor que en la inicialment fixada, 
per a 2012, per la disposició addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d’1 d’agost. Esta 
escala, que queda fixada a partir de l’1 de gener de 2013, serà d’aplicació preferent 
respecte a la prevista en la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013.

Per la seua banda, la reforma del número 3r de l’apartat 2.a) de la disposició 
addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, complementa l’efectuada respecte al 
número 2n del mateix apartat, a fi d’acomodar a la nova escala de trams de bases de 
cotització les previsions que en el mencionat número 3r s’efectuen respecte a la cotització 
en este sistema especial durant els anys 2013 a 2018.

Els articles 2, 3 i 4 d’este reial decret llei adapten diferents preceptes dels reglaments 
generals sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de 
treballadors en la Seguretat Social, sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat 
Social i de recaptació de la Seguretat Social, en desplegament i aplicació de la integració 
del Règim Especial dels Empleats de la Llar en el Règim General de la Seguretat Social, 
efectuada per la disposició addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

Entre les reformes incorporades en els reglaments generals indicats destaca 
especialment la consideració com a subjectes responsables del compliment de les 
obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes i variacions de dades, així com de cotització 
i recaptació, determinats empleats de la llar inclosos en el sistema especial, en el cas que 
presten els seus servicis durant un temps inferior a 60 hores mensuals per llar familiar i ho 
acorden així amb els seus respectius ocupadors, a fi d’agilitzar i facilitar la realització 
d’estes actuacions quan les tasques domèstiques es duen a terme durant un escàs 
nombre d’hores.

La documentació corresponent a eixes actuacions en matèria d’enquadrament haurà 
d’anar firmada, en tot cas, pels titulars de la llar familiar, els quals també podran sol·licitar 
les baixes dels seus empleats en cas d’extinció de la relació laboral.

Així mateix, quan ho hagen acordat amb els ocupadors, estos empleats domèstics 
passaran a ser els responsables de la liquidació i ingrés de la totalitat de la cotització que 
els correspon, tant de les aportacions pròpies com de les relatives als ocupadors als quals 
presten els seus servicis. En estos supòsits, els ocupadors estaran obligats a entregar als 
treballadors, en el moment d’abonar-los la seua retribució, la part de quota que 
corresponga a l’aportació empresarial, i seran responsables subsidiaris de l’ingrés de la 
cotització empresarial si incomplixen l’abonament de la cotització, llevat que acrediten el 
pagament de la seua aportació davant de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La mesura descrita es veu complementada amb les que contenen la disposició 
addicional segona i la disposició transitòria única d’este reial decret llei.

En virtut de la primera d’estes disposicions, els beneficis en la cotització reconeguts 
per la legislació vigent a favor dels ocupadors de la llar no seran d’aplicació quan els 
propis empleats assumisquen el compliment de les obligacions indicades.

Al seu torn, la disposició transitòria única permet l’aplicació del nou règim de 
compliment d’obligacions en matèria de Seguretat Social als empleats de la llar que 
presten els seus servicis durant menys de 60 hores mensuals i que ja figuren en alta en el 
Règim General de la Seguretat Social en la data d’entrada en vigor d’eixa mesura.

III

En el capítol II s’adopten altres mesures rellevants en l’àmbit de la Seguretat Social. 
En concret, l’article 5 es referix a l’increment de les pensions i altres prestacions públiques; 
i els articles 6 i 7, a diversos aspectes dels complements per mínims.

El Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i 
garantia del sistema de la Seguretat Social, per mitjà de l’apartat u de l’article segon, va 
deixar sense efecte per a l’exercici 2012 l’actualització de les pensions en els termes que 
preveuen l’apartat 1.2 de l’article 48 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social 
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i el paràgraf segon de l’article 27.1 del text refós de la Llei de Classes Passives de l’Estat, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

Per la seua banda, per mitjà de l’apartat dos del mateix article segon se suspén per a 
l’exercici 2013 l’aplicació del que preveuen l’apartat 1.1 de l’article 48 de la Llei General 
de la Seguretat Social, així com el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 27 de la Llei 
de Classes Passives de l’Estat.

No obstant això, la disposició addicional segona del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 
de novembre, establix per a les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, 
així com el de classes passives, un increment en 2013 de l’u per cent, prenent com a 
referència la quantia legalment establida a 31 de desembre de 2012.

Este increment, d’acord amb el que establix el segon paràgraf de l’esmentada 
disposició addicional segona del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, serà del 
dos per cent per a totes aquelles pensions que no superen els 1.000 euros mensuals o 
els 14.000 euros en còmput anual.

No obstant això, per a la correcta aplicació de l’increment per trams de quantia establit 
en els esmentats preceptes legals, a fi d’evitar l’efecte que produïx aplicar diferents 
increments en quanties de pensió molt pròximes a 1.000 euros mensuals, és necessari 
establir normes específiques amb la finalitat de mantindre l’orde de les pensions 
preexistent a l’aplicació d’aquell.

Igualment, s’inclou com a annex un quadro actualitzat de les quanties de determinades 
pensions i prestacions aplicables en 2013.

En este sentit, s’ha de tindre en compte que les normes contingudes en este reial 
decret llei sobre matèries relatives a Seguretat Social que així mateix estiguen previstes 
en la Llei 17/2012, de 27 de setembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2013, seran aplicables preferentment respecte a estes últimes.

IV

La disposició addicional primera preveu la suspensió de l’aplicació de determinats 
preceptes de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, relatius a la jubilació anticipada i a la jubilació parcial.

El Govern va remetre el 26 d’octubre de 2012 a la Comissió Parlamentària de 
Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo dos informes sobre la sostenibilitat 
del sistema públic de pensions.

El primer informe conté una anàlisi sobre la situació de la jubilació anticipada amb 
coeficient reductor i de la jubilació parcial. El segon informe versa sobre la compatibilitat entre 
la percepció de la pensió de jubilació i la realització d’una activitat per compte d’altri o pròpia.

Es constata que la jubilació anticipada, que permet al treballador abandonar de 
manera prematura el mercat de treball, s’ha convertit en una fórmula de regulació 
d’ocupació. Això ha sigut advertit per la Comissió del Pacte de Toledo i s’ha plasmat en 
les seues recomanacions, que indiquen que esta situació s’ha de modificar.

També es constata que l’edat mitjana real de jubilació dels espanyols se situa en els 
63,47 anys en l’exercici 2011 i no en els 65 anys, que és l’edat legal de jubilació que 
s’establix en l’actualitat. A hores d’ara, una de cada dos persones que es jubilen ho fa 
anticipadament, a pesar que la Comissió del Pacte de Toledo ha recomanat combatre la 
discriminació per edat en el nostre mercat laboral, restringint al màxim l’abandó prematur 
de la vida laboral.

Per a complir estes recomanacions d’acostar l’edat real a l’edat legal de jubilació, 
l’informe inclou alternatives de reforma per a ser debatudes en el Pacte de Toledo complint 
l’objectiu d’avançar en el diàleg i el debat d’estes alternatives en el si d’esta comissió 
parlamentària.

A fi d’evitar l’existència de consecutives normes que podrien operar sobre la mateixa 
matèria en un breu espai de temps, és convenient suspendre l’entrada en vigor, durant 
tres mesos, de l’aplicació de les modificacions en matèria de jubilació anticipada i parcial 
previstes en la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització 
del sistema de Seguretat Social.
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V

D’altra banda, el reial decret llei conté una disposició addicional tercera que permet 
mantindre la possibilitat, ja establida l’any 2012, de finançar part de les accions de foment 
de l’ocupació amb càrrec a la quota de formació professional per a l’ocupació.

La necessitat de millora contínua de les accions de foment de l’ocupació, amb la 
finalitat d’adaptar-se a una realitat econòmica en constant evolució, implica que la 
flexibilitat en la utilització dels fons que financen les accions de polítiques actives 
d’ocupació en este exercici es configure com una garantia de la màxima eficàcia en la 
seua execució.

VI

La disposició final primera modifica la disposició transitòria sexta bis del text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny.

La disposició addicional primera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, va modificar els 
apartats 1 i 2 de l’article 175, així com la disposició transitòria sexta bis, ambdós del text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny. Esta disposició addicional ha modificat, amb efectes des del 2 d’agost de 
2011, els límits d’edat aplicables a les pensions d’orfandat, de manera que ha elevat l’edat 
dels beneficiaris, amb caràcter general, des dels 18 fins als 21 anys. En els casos en què 
els òrfens no treballen, o els ingressos que obtinguen pel treball no superen el salari 
mínim interprofessional, l’edat s’ha fixat en 25 anys, si bé quan sobrevisca un dels 
progenitors (orfandat simple), el límit d’edat s’aplicarà gradualment, de manera que 
passarà dels 22 anys en 2011 fins als 25 anys a partir de l’1 de gener de 2014.

Amb anterioritat a la modificació legal, el límit d’edat aplicable als òrfens amb una 
discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent estava situat en 24 anys, encara 
que sobrevisquera un dels seus progenitors. És a dir, la situació d’estes persones amb 
discapacitat estava equiparada, als efectes de límit d’edat, a l’orfandat absoluta.

Un buit legal de la nova redacció legal establida en l’article 175.1 i 2 i en la disposició 
transitòria sexta bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, al referir-se a 
«quan sobrevisca un dels progenitors», podria conduir a la consideració que, en estos 
casos d’òrfens amb discapacitat, i durant el període transitori (2011, 2012 i 2013), s’havia 
reduït el límit d’edat.

És evident que si la reforma legal ha elevat amb caràcter general el límit d’edat dels 
beneficiaris de les pensions d’orfandat, millorant l’accés a la pensió en tots els casos, no hi 
ha cap justificació per a esta llacuna de la llei i, per tant, en els casos d’òrfens amb 
discapacitat, se n’ha de mantindre a estos efectes l’equiparació amb els òrfens absoluts, en 
els mateixos termes que figuraven en la redacció de la llei amb anterioritat a l’última reforma.

En conseqüència, basant-se en anteriors equiparacions normatives dels òrfens 
absoluts als òrfens amb discapacitat, s’ha entés que este col·lectiu ha de quedar 
exceptuat de l’aplicació gradual del límit d’edat, previst en la disposició transitòria sexta 
bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, per als òrfens en els quals 
sobrevisca un dels progenitors.

Per este motiu, per a major seguretat jurídica i per a evitar dubtes interpretatius que 
no estiguen d’acord amb l’esperit de la reforma duta a terme recentment, es modifica la 
disposició transitòria sexta bis del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

VII

La disposició final segona d’este reial decret llei modifica l’últim paràgraf de l’apartat 1 
de l’article 2 de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es procedix a la integració dels 
treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el 
Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, a 
fi d’ampliar el nombre d’exercicis econòmics que s’han de considerar per a comprovar el 
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compliment dels requisits relatius a les rendes i rendiments obtinguts de les explotacions 
agràries, necessaris per al manteniment de la inclusió en el Sistema Especial per a 
Treballadors per Compte Propi Agraris, la qual cosa permetrà acreditar-los amb més 
flexibilitat.

Per la seua banda, en la disposició final tercera s’efectuen dos modificacions de la 
Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedix a la integració del Règim Especial 
Agrari de la Seguretat Social en el Règim General de la Seguretat Social, que afecten 
l’apartat 3 de l’article 2 i l’apartat 3 de la disposició addicional primera.

Amb la reforma de l’article 2.3 de la dita llei, la inclusió en el Sistema Especial per a 
Treballadors per Compte d’Altri Agraris durant els períodes d’inactivitat passa de 
produir-se de manera automàtica i obligatòria per a tots els treballadors, una vegada 
complit el requisit relatiu a la realització d’un mínim de jornades reals, a tindre caràcter 
voluntari, de manera que els treballadors agraris que reunisquen el requisit abans indicat 
hauran de manifestar, així mateix, la seua voluntat expressa de romandre inclosos en 
l’esmentat sistema especial durant la situació d’inactivitat.

Al seu torn, amb la modificació de l’apartat 3 de la disposició addicional primera del 
referit text legal s’elimina un dels supòsits en què els treballadors agraris per compte 
d’altri procedents del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social poden quedar exclosos 
del nou sistema especial durant els períodes d’inactivitat, consistent en la falta de 
realització de jornades reals durant un període superior a sis mesos naturals consecutius, 
supòsit que és prescindible, ja que la condició de professional agrari de les persones que 
es trobaven incloses en l’antic cens agrari queda acreditada sense necessitat de fer cap 
jornada real, i subsistirà únicament com a supòsit perquè queden excloses del sistema 
especial, durant els períodes d’inactivitat, la falta d’ingrés de les quotes corresponents als 
mencionats períodes durant dos mensualitats consecutives.

VIII

Finalment, en el capítol III s’adopten mesures en el sector elèctric i d’hidrocarburs. A fi 
de corregir els desajustos entre els costos del sistema elèctric i els ingressos obtinguts a 
partir dels preus regulats, al llarg d’enguany s’han adoptat una sèrie de mesures de 
caràcter urgent.

Així, en primer lloc, es va promulgar el Reial Decret Llei 1/2012, de 27 de gener, pel 
qual es procedix a la suspensió dels procediments de preassignació de retribució i a la 
supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica a partir de cogeneració, fonts d’energia renovables i residus, que va suprimir els 
incentius per a la construcció de les instal·lacions de tecnologies de règim especial, amb 
caràcter temporal, fins a la solució del problema del dèficit d’ingressos del sistema elèctric.

Posteriorment, el Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen 
directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions 
electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per 
desajustos entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, va introduir una 
sèrie de mesures, fonamentalment de reducció de costos, amb l’objectiu de contribuir a 
aconseguir el principi de suficiència tarifària.

Addicionalment, i de manera complementària, es van revisar els peatges d’accés a 
les xarxes de transport i distribució per mitjà de l’Orde IET/843/2012, de 25 d’abril, per la 
qual s’establixen els peatges d’accés a partir de l’1 d’abril de 2012 i determinades tarifes i 
primes de les instal·lacions de règim especial.

Finalment, va ser aprovat el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el qual 
s’introduïxen noves mesures de reducció de costos.

No obstant això, les dades comunicades per la Comissió Nacional d’Energia en 
l’Informe 35/2012, de 20 de desembre, sobre la proposta d’orde per la qual s’establixen 
els peatges d’accés a partir de l’1 de gener de 2013 i les tarifes i primes de les 
instal·lacions del règim especial, posen de manifest l’aparició, per a l’últim trimestre 
d’enguany, d’un nou desajust motivat per diferents factors. D’una banda, la reducció de la 
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demanda ha sigut més acusada del que s’havia previst, a conseqüència de la reducció de 
l’activitat industrial i del consum, la qual cosa ha tingut com a conseqüència directa una 
menor recaptació dels peatges d’accés a les xarxes. D’altra banda, el sobrecost del règim 
especial s’ha vist incrementat per l’entrada en operació amb més pressa de l’esperada de 
les noves centrals que havien sigut inscrites en el registre de preassignació de retribució, 
i per unes hores de funcionament superiors a les inicialment estimades.

Així mateix, l’aprovació de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, suspén l’assumpció, per a l’any 2013, de la part de 
l’extracost de generació en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars que s’havia 
previst que assumira el pressupost públic, la qual cosa implica un cost addicional per al 
sistema amb càrrec a l’any 2012 de 1.217 milions d’euros.

En definitiva, els ingressos del sistema elèctric d’este any 2012 estan fent front, no 
només als costos del sistema durant este any 2012 condicionats per les circumstàncies 
imprevistes referides, sinó també a un desajust de 2011 de 1.106 milions d’euros 
corresponent al desajust reflectit en la liquidació definitiva i el 17 per cent de l’extracost de 
generació dels sistemes insulars i extrapeninsulars com a conseqüència de la suspensió 
introduïda per la disposició addicional trenta-huit de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012.

Per consegüent, a pesar de les mesures adoptades enguany, com a conseqüència 
d’estes desviacions es preveu que en la liquidació definitiva de 2012 hi haurà un desajust 
entre els ingressos i els costos del sistema elèctric, resultat, com s’ha indicat, del 
desequilibri sobrevingut aparegut en 2012 i del desajust arrossegat de 2011.

Davant d’esta situació, l’alternativa a les mesures que ací es plantegen seria un nou i 
rellevant increment dels peatges d’accés que recaurien íntegrament en els consumidors 
elèctrics. No obstant això, esta opció no s’ha considerat pel gravíssim impacte que tindria 
sobre el consumidor final, que ja ha suportat importants increments en els últims anys i 
que debilitaria encara més la seua renda disponible i la seua competitivitat en un context 
de recessió com el present.

Per l’excepcionalitat de la situació, és urgent establir en este reial decret llei que els 
desajustos temporals de liquidacions del sistema elèctric que es produïsquen en 2012, 
per l’import que resulte de la liquidació definitiva de la Comissió Nacional d’Energia, 
tindran la consideració de dèficit d’ingressos del sistema de liquidacions elèctric per a 
2012, que generarà drets de cobrament que podran ser cedits pels seus titulars al Fons 
de Titulització del Dèficit del Sistema Elèctric, i això amb caràcter addicional als 1.500 
milions d’euros de dèficit ja reconegut en la disposició addicional vint-i-u de la Llei 
54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.

Esta mesura permetrà iniciar l’any 2013 en un escenari d’equilibri en el sistema 
d’acord amb les dades de les quals es disposa actualment i que s’han comunicat per part 
de la Comissió Nacional d’Energia en l’esmentat Informe 35/2012, de 20 de desembre, de 
manera que l’orde per la qual es fixen els peatges d’accés per a l’any 2013 establisca el 
pressupost per a eixe any considerant exclusivament els ingressos i els costos previstos 
per a eixe any 2013.

D’esta manera, les mesures adoptades fins a la data, conjuntament amb les partides 
procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013 destinades a cobrir 
determinades partides del sistema elèctric, permetran, a partir de 2013, la sostenibilitat 
econòmica del sistema elèctric d’acord amb les dades subministrades per la Comissió 
Nacional d’Energia.

D’altra banda, per a garantir l’objectiu final per al qual va ser establit el mecanisme de 
preassignació de retribució per a les instal·lacions de règim especial, és a dir, assegurar 
un règim econòmic sota el pressupòsit i la condició de la completa execució de la 
instal·lació en un termini concret, s’introduïx en esta norma, a més, una habilitació per a la 
supressió o correcció del règim econòmic primat si es constata l’incompliment de les 
obligacions que constituïxen un pressupòsit essencial de la definitiva adquisició d’este 
règim econòmic.
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Esta mesura s’adopta amb caràcter d’urgència, atés que el 31 de desembre és la data 
en què haurien d’estar finalitzades algunes instal·lacions i és imprescindible per a 
l’adopció de qualsevol correcció o supressió en el seu règim econòmic si hi haguera 
incompliment. En cas contrari, no es tindrien els mecanismes jurídics suficients per a 
evitar la correcció de l’incompliment de les condicions imposades als perceptors de 
primes finançades pel sistema elèctric.

Finalment, pel que fa al sector gasista, la complexitat inherent a l’elaboració d’una 
nova fórmula de determinació dels preus regulats dels gasos liquats del petroli envasats 
que concilie adequadament l’estímul a la competència i els elements compensadors a 
què al·ludix la sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 19 de juny de 2012, 
per la qual es declara la nul·litat de l’Orde ITC/2608/2009, de 28 de setembre, per la qual 
es modifica l’Orde ITC/1858/2008, de 26 de juny, n’ha impedit l’aprovació abans de l’1 de 
gener de 2013. A fi de protegir els consumidors, en el breu temps que hi haurà fins a 
l’elaboració de l’esmentada fórmula, davant l’alta volatilitat de les cotitzacions 
internacionals de la matèria primera i del noli, es jutja necessari suspendre, pel present 
reial decret llei, l’aplicació de la fórmula de determinació del preu màxim establida en 
l’Orde ITC/1858/2008, de 26 de juny, per la qual s’actualitza el sistema de determinació 
automàtica de preus màxims de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli 
envasats, durant el primer trimestre de 2013.

Com a conseqüència, el preu màxim vigent des de l’1 d’octubre de 2012 es manté 
transitòriament, fins a la pròxima revisió que s’efectue per resolució del director general 
de Política Energètica i Mines, d’acord amb el que preveu la disposició final primera de 
l’esmentada Orde ITC/1858/2008, de 26 de juny, amb efectes de l’1 de març de 2013.

IX

La suspensió de les modalitats de jubilació parcial i anticipada ha d’operar de manera 
inexcusable el dia 1 de gener de 2013, data en què entraven en vigor les modificacions 
realitzades per l’esmentada Llei 27/2011, raó que justifica l’extraordinària i urgent 
necessitat de regular esta matèria a través d’un reial decret llei, segons establix l’article 
86 de la Constitució Espanyola.

Igualment, la modificació de les quanties de les bases de cotització aplicables als 
treballadors integrats en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar, avançant en el procés 
gradual d’acostament en la manera de determinar estes bases d’acord amb les normes 
aplicables en el règim general, ha de produir efecte el dia 1 de gener de 2013, la qual 
cosa justifica l’extraordinària i urgent necessitat de la seua regulació per mitjà d’este reial 
decret llei.

D’altra banda, la disposició final primera troba la seua justificació en el fet que aplicar 
gradualment el límit d’edat als òrfens amb discapacitat, quan el dit límit ja el tenien 
reconegut en l’anterior redacció de la Llei General de la Seguretat Social, suposa 
excloure’ls durant el període transitori del manteniment de la prestació d’orfandat, la qual 
cosa produïx, per consegüent, un perjuí irreversible, de manera que és necessari aprovar 
sense demora la regulació amb rang de llei que modifique la disposició transitòria sexta 
bis del text refós de l’esmentada llei, a fi d’aclarir la situació d’este col·lectiu i reposar el 
seu dret tal com el tenia reconegut amb anterioritat a la Llei 27/2011, d’1 d’agost, la qual 
cosa justifica la urgent necessitat de l’aprovació de l’al·ludida disposició final en virtut del 
present reial decret llei.

Com es pot constatar del que s’ha exposat en l’apartat VII, la reforma relativa als 
sistemes especials agraris de Treballadors per Compte d’Altri i per Compte Propi va 
dirigida fonamentalment a evitar exclusions de treballadors del sistema especial i, al 
revés, el manteniment dins del sistema corresponent de treballadors que no tenen el seu 
mitjà de vida en l’àmbit agrari i, per consegüent, no tenen interés a romandre-hi integrats. 
Les modificacions efectuades s’han de fer en este moment de manera urgent, en especial 
la relativa a l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 28/2011, de 22 de 
setembre, ja que el manteniment del dit apartat en els actuals termes determinaria, a la 
finalització del present exercici 2012, l’exclusió d’un gran nombre de treballadors 
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procedents de l’extingit Règim Especial Agrari, que tenen ja acreditada la condició de 
treballadors agraris per haver demostrat, en el seu moment, el compliment dels requisits 
d’habitualitat i mitjà fonamental de vida en les seues tasques, tal com s’exigia per a 
quedar inclosos en el dit règim. Així mateix, s’ha de posar fi com més prompte millor a la 
permanència en el sistema dels qui no tenen voluntat d’integrar-s’hi com a treballadors 
agraris. Per consegüent, està plenament justificat el recurs a la modificació dels esmentats 
sistemes per mitjà d’un reial decret llei.

La necessitat de regular, d’una banda, la correcta aplicació per increments per trams 
de quanties establits en la Llei 17/2012, de 27 de setembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013, i en el Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, a fi 
d’evitar l’efecte que produïx aplicar diferents increments en quanties de pensions molt 
pròximes als 1.000 euros mensuals, amb la finalitat de mantindre l’orde de les pensions 
preexistent a este, i d’altra banda, raons de claredat normativa i seguretat jurídica, 
aconsellen la necessitat de regular també en el present reial decret llei els complements 
per mínims i els seus requisits, oferint un tractament unitari a la matèria en la qual es 
tinguen en compte les modificacions legals apuntades. Com que no existix una altra 
alternativa per a la urgent regulació de les matèries indicades davant de la proximitat de 
l’inici del pròxim exercici pressupostari, i la necessitat que esta s’haja d’efectuar per 
mitjà d’una norma amb rang legal, es considera necessari el recurs a la fórmula del reial 
decret llei.

D’altra banda, la possibilitat de finançar part de les accions de foment de l’ocupació 
amb càrrec a la quota de formació professional per a l’ocupació queda justificada per 
la necessitat que, a partir de l’1 de gener de 2013, els servicis públics d’Ocupació 
puguen utilitzar estos fons de manera flexible i amb la garantia de la màxima eficàcia 
en la seua execució. La proximitat de la dita data justificaria l’extraordinària i urgent 
necessitat.

Finalment, en l’adopció del conjunt de mesures del sector elèctric i d’hidrocarburs 
que s’aproven concorren les exigències d’extraordinària i urgent necessitat requerides 
per l’article 86 de la Constitució Espanyola, derivades de les raons ja mencionades de 
protecció als consumidors en un context de gravíssima crisi econòmica, i garantia de 
la sostenibilitat econòmica del sistema elèctric i gasista, i la vigència immediata del 
qual és imprescindible perquè la modificació normativa puga tindre l’eficàcia que es 
pretén.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
Espanyola, a proposta dels ministres d’Ocupació i Seguretat Social, d’Hisenda i 
Administracions Públiques i d’Indústria, Energia i Turisme i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 28 de desembre de 2012,

DISPOSE:

CAPÍTOL I

Mesures en l’àmbit del Sistema Especial per a Empleats de la Llar

Article 1. Modificació de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i 
modernització del sistema de Seguretat Social

Els números 2n i 3r de l’apartat 2.a) de la disposició addicional trenta-nou de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de 
Seguretat Social, queden redactats en els termes següents:

«2n. L’any 2013, les bases de cotització per contingències comunes i 
professionals es determinaran d’acord amb l’escala següent, en funció de la 
retribució percebuda pels empleats de la llar:
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Tram

Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues 
extraordinàries

–
€/mes

Base de cotització
–

€/mes

1r Fins a 172,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,86
2n Des de 172,06 fins a 268,80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,62
3r Des de 268,81 fins a 365,60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,40
4t Des de 365,61 fins a 462,40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438,17
5t Des de 462,41 fins a 559,10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534,95
6t Des de 559,11 fins a 655,90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,73
7m Des de 655,91 fins a 753,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753,00
8u Des de 753,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,65

3r. Des de l’any 2014 fins a l’any 2018, les retribucions mensuals i les bases 
de cotització de l’escala s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que 
experimente el salari mínim interprofessional en cada un d’eixos anys.»

Article 2. Modificació del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, 
baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
Decret 84/1996, de 26 de gener.

El Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions 
de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 
de gener, queda modificat com s’indica a continuació:

U. S’afig un nou ordinal 7m a l’apartat 1 de l’article 10, amb la redacció següent:

«7m. Respecte dels treballadors inclosos en el Sistema Especial per a 
Empleats de la Llar establit en el Règim General de la Seguretat Social, tindrà la 
consideració d’empresari el titular de la llar familiar, ja ho siga efectivament o com a 
simple titular del domicili o lloc de residència en què es presten els servicis 
domèstics. Quan esta prestació de servicis es fa per a dos o més persones que, 
sense constituir una família ni una persona jurídica, convisquen en la mateixa 
vivenda, assumirà la condició de titular de la llar familiar la persona que tinga la 
titularitat de la vivenda que habite o aquella que assumisca la representació d’estes 
persones, que podrà recaure de manera successiva en cada una d’elles.»

Dos. Se suprimix l’apartat 3 de l’article 10, i els actuals apartats 4 i 5 del dit article 
passen a constituir els nous apartats 3 i 4.

Tres. Se suprimixen els ordinals 2n i 5t de l’apartat 1 de l’article 16.
Quatre. Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, s’afig un nou apartat 2 a l’article 43 i 

es modifica l’actual apartat 2 de l’esmentat article, que es numera com a 3, i els dos 
apartats queden redactats en els termes següents:

«2. Els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar 
establit en el Règim General de la Seguretat Social que presten els seus servicis 
durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran de formular directament 
la seua afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acorden amb estos 
ocupadors. No obstant això, estos últims també podran presentar la sol·licitud de 
baixa en cas d’extinció de la relació laboral.

En el cas previst en el paràgraf anterior, els treballadors hauran de formalitzar, 
així mateix, la cobertura de les contingències professionals amb l’entitat gestora o 
col·laboradora de la Seguretat Social de la seua elecció, llevat que els seus 
ocupadors ja tinguen assegurades les mencionades contingències respecte a 
altres empleats inclosos en este sistema especial, i en este cas l’esmentada 
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cobertura correspondria a l’entitat gestora o col·laboradora triada pel titular de la 
llar familiar.

Les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats 
domèstics que hagen assumit l’obligació de formular eixos actes d’enquadrament 
també hauran d’anar firmades, en tot cas, pels seus ocupadors.

Les variacions de dades que determinen o permeten un canvi del subjecte 
responsable del compliment de les obligacions a què es referix este apartat, i de la 
consegüent obligació de cotitzar al Sistema Especial per a Empleats de la Llar, 
produiran efecte a partir del dia primer del mes següent a aquell en què s’efectue la 
seua comunicació.

En les sol·licituds d’alta en este sistema especial, ja les formulen l’ocupador o 
el mateix empleat de la llar, hauran de figurar, a més de les dades establides amb 
caràcter general, el codi del compte de l’entitat financera en la qual s’ha de 
domiciliar el pagament de la cotització i les dades corresponents al tipus de 
contracte de treball i al contingut mínim d’este, consistent en el nombre d’hores de 
treball setmanals, en l’import del salari pactat, tant per hora realitzada com mensual, 
incloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries, així com, si és el cas, 
en l’import del salari mensual acordat en espècie i en l’existència o no de pacte 
d’hores de presència i/o d’hores de pernocta, junt amb la retribució per hora 
pactada.

3. L’afiliació, altes, baixes i variacions de dades relatives a treballadors 
inclosos en els altres sistemes especials dels diferents règims de la Seguretat 
Social se subjectaran a les formalitats, terminis i la resta de condicions establits en 
les seues normes específiques.»

Cinc. Se suprimix l’article 49.

Article 3. Modificació del Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

El Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, queda modificat de la manera 
següent:

U. Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, es modifica l’apartat 1 de l’article 11, en 
els termes següents:

«1. La cotització per accidents de treball i malalties professionals per part dels 
empresaris, dels treballadors per compte propi i dels empleats de la llar que hagen 
assumit el compliment de tal obligació, en els termes que establix este reglament, 
s’efectuarà per mitjà de l’aplicació dels tipus de cotització que corresponguen a les 
activitats econòmiques d’empreses i treballadors i a les ocupacions o situacions 
d’estos últims, d’acord amb la tarifa de primes vigent.»

Dos. Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, s’afig un nou article 34 bis, amb la 
redacció següent:

«Article 34 bis. Cotització en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar.

1. En el Sistema Especial per a Empleats de la Llar, establit en el Règim 
General de la Seguretat Social, la cotització per a totes les contingències i 
situacions emparades per la seua acció protectora es regirà pel que preveu l’apartat 
2 de la disposició addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, així 
com per les normes de les anteriors subseccions, amb les particularitats indicades 
en els apartats següents.
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2. L’empleat domèstic que preste els seus servicis durant menys de 60 hores 
mensuals per ocupador i que haja acordat amb este últim l’assumpció de les 
obligacions en matèria d’enquadrament en este sistema especial serà el subjecte 
responsable del compliment de l’obligació de cotitzar a este sistema, i haurà 
d’ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador o ocupadors amb els 
quals mantinga l’acord, tant per contingències comunes com per contingències 
professionals.

En estos casos, l’ocupador està obligat a entregar al treballador, a més del 
rebut de salaris en tot cas, l’aportació i quota que, pels dies del mes en què haja 
estat al seu servici, li corresponga per les contingències comunes i professionals.

La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de cotitzar al Sistema 
Especial per a Empleats de la Llar en estos supòsits correspondrà a l’empleat i, 
subsidiàriament, a l’ocupador o ocupadors, llevat que estos acrediten l’entrega de 
les seues aportacions i quotes per qualsevol mitjà admés en dret.

3. En el supòsit previst en l’apartat 2, durant les situacions d’incapacitat 
temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància 
natural, l’entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social a la qual 
corresponga el pagament del respectiu subsidi descomptarà d’este l’import de la 
totalitat de la cotització a la Seguretat Social que corresponga en les esmentades 
situacions.»

Tres. Se suprimix la secció quinta del capítol II.

Article 4. Modificació del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret 1415/2004, d’11 de juny.

El Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 
1415/2004, d’11 de juny, queda modificat com s’indica a continuació:

U. La lletra b) de l’apartat 2 de l’article 59 queda redactada en els termes següents:

«b) Els documents de cotització corresponents al Règim Especial dels 
Treballadors per Compte Propi o Autònoms i els relatius a les quotes fixes de 
convenis especials, del Règim Especial dels Treballadors del Mar i dels sistemes 
especials per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris i per a Empleats de la Llar, 
establits en el Règim General de la Seguretat Social, que corresponguen a períodes 
posteriors a la presentació de l’alta en els supòsits en què esta siga procedent.»

Dos. La lletra b) de l’apartat 1 de l’article 85 queda redactada en els termes 
següents:

«b) Falta d’ingrés de les quotes relatives a treballadors en alta en el Règim 
Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i de les quotes fixes de 
convenis especials, del Règim Especial dels Treballadors del Mar i dels sistemes 
especials per a Treballadors per Compte d’Altri Agraris i per a Empleats de la Llar, 
establits en el Règim General de la Seguretat Social, així com de qualsevol altra 
quota fixa que es puga establir.»

Tres. S’afig una nova disposició addicional, l’octava, amb la redacció següent:

«Disposició addicional octava. Domiciliació del pagament de quotes en el Sistema 
Especial per a Empleats de la Llar.

En el Sistema Especial per a Empleats de la Llar establit en el Règim General 
de la Seguretat Social, l’ingrés de la cotització s’haurà de fer obligatòriament per 
mitjà del sistema de domiciliació en un compte, obert en una entitat financera 
autoritzada per a actuar com a oficina recaptadora de la Seguretat Social.
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La modificació del compte en què estiga domiciliat el pagament de les quotes 
d’este sistema especial tindrà efectes el mateix mes en què es comunique, si es 
formula la comunicació entre els dies 1 i 10 de cada mes, i a partir del mes següent 
a aquell en què es comunique, si es formula la comunicació entre els dies 11 i últim 
de cada mes.»

CAPÍTOL II

Altres mesures en matèria de Seguretat Social

Article 5. Determinació i increment de les pensions i altres prestacions públiques.

1. De conformitat amb la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, en relació amb el Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de 
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, les 
pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com pel sistema de Classes 
Passives de l’Estat, s’incrementaran l’any 2013 un u per cent, prenent com a referència la 
quantia legalment establida a 31 de desembre de 2012.

No obstant això, les pensions la quantia de les quals no siga superior a 1.000 euros 
mensuals o 14.000 euros en còmput anual s’incrementaran un dos per cent.

Les pensions la quantia de les quals estiga compresa entre 1.000,01 euros mensuals 
o 14.000,01 euros anuals i 1.009,90 euros mensuals o 14.138,60 euros anuals 
s’incrementaran en la quantia necessària perquè la pensió resultant abaste l’import de 
1.020,00 euros mensuals o 14.280,00 euros anuals.

Així mateix, de conformitat amb la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, en relació amb el Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de 
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, 
s’incrementaran un dos per cent les quanties mínimes de les pensions del sistema de la 
Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat, del subsidi de mobilitat i compensació 
per gastos de transport de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, de les assignacions per fill a càrrec 
minusvàlid major de 18 anys i afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 
65 per cent i de les quanties fixes de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i 
invalidesa no concurrents amb altres pensions públiques siga quina siga la data del fet 
causant, o les concurrents amb pensions de viudetat d’algun dels règims del sistema de 
la Seguretat Social o amb qualsevol altra pensió pública de viudetat.

2. La quantia de les prestacions econòmiques de gran invalidesa del Règim Especial 
de la Seguretat Social de les Forces Armades i de les reconegudes a l’empara de la Llei 
3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger durant la 
seua minoria d’edat com a conseqüència de la Guerra Civil, així com els imports mensuals 
de les ajudes socials reconegudes a favor de les persones contaminades pel virus 
d’immunodeficiència humana (VIH), establides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 2.1 
del Reial Decret Llei 9/1993, de 28 de maig, s’incrementaran un u per cent.

3. Les pensions a favor de familiars concedides a l’empara de la Llei 5/1979, de 18 
de setembre, a favor de familiars de difunts com a conseqüència de la Guerra Civil, i de la 
Llei 35/1980, de 26 de juny, de mutilats de guerra excombatents de la zona republicana, a 
excepció de les pensions en favor d’òrfens no incapacitats, així com de la Llei 6/1982, de 
29 de març, sobre retribució bàsica a mutilats civils de guerra, i les pensions de viudetat 
del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, sobre reconeixement de drets i servicis 
prestats als qui durant la Guerra Civil van formar part de les forces armades i d’orde públic 
i del Cos de Carrabiners de la República, siga quina siga la seua data inicial d’abonament, 
no podran ser inferiors a la quantia mínima de les pensions de viudetat de majors de 65 
anys en el sistema de la Seguretat Social.

Així mateix, les pensions a favor de causants reconegudes a l’empara del títol II de la 
Llei 37/1984, de 22 d’octubre, no podran ser inferiors a la quantia mínima de les pensions 
de jubilació, amb cònjuge a càrrec, de majors de 65 anys en el sistema de la Seguretat 
Social, siga quina siga la data inicial d’abonament.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en valencià al núm. 314  Dilluns 31 de desembre de 2012  Secc. I. Pàg. 13

4. Queden exceptuats dels increments establits en l’apartat 1 d’este article les 
pensions públiques següents:

a) Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels règims o sistemes de 
previsió enumerats en l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 1989, l’import íntegre mensual de les quals, sumat, si és el cas, 
a l’import íntegre mensual de les altres pensions públiques percebudes pel seu titular, 
siga superior al límit mensual de percepció de les pensions públiques establit en l’annex 
d’este reial decret llei.

El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable a les pensions extraordinàries 
del Règim de Classes Passives de l’Estat i de la Seguretat Social originades per actes 
terroristes, ni a les pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes reconegudes 
a l’empara del Reial Decret Llei 6/2006, de 23 de juny, ni a les pensions reconegudes en 
virtut de la disposició addicional quaranta-tres de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’orde social.

b) Les pensions de classes passives reconegudes a favor dels caminers de l’Estat 
causades amb anterioritat a l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les 
quals només perceba esta pensió com a tal caminer.

c) Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa quan 
entren en concurrència amb altres pensions públiques, excepte quan concórreguen amb 
pensions de viudetat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o amb alguna 
d’estes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viudetat. A estos efectes, 
no es consideraran pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda a l’empara 
de la Llei 3/2005, de 18 de març, ni la pensió percebuda pels mutilats útils o incapacitats 
de primer grau per causa de la passada Guerra Civil Espanyola, siga quina siga la 
legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera persona previst en la Llei 13/1982, 
de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, ni les pensions extraordinàries derivades 
d’actes de terrorisme.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma de totes les pensions 
concurrents i les de l’esmentada assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, una 
vegada revalorades aquelles, siga inferior a la quantia fixada en 2013 per a la pensió 
d’esta assegurança concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió 
de l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa es revalorarà en un import igual a la 
diferència resultant. Esta diferència no té caràcter consolidable, i serà absorbible amb 
qualsevol increment que puguen experimentar les percepcions de l’interessat, ja siga en 
concepte de revaloracions o per reconeixement de noves prestacions de caràcter periòdic.

d) Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons Especial de la Mutualitat 
General de Funcionaris Civils de l’Estat que, el 31 de desembre de 2011, hagueren 
aconseguit ja les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.

e) Les pensions de les mutualitats, monts de pietat o entitats de previsió social 
referides en l’article 45.dos de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2010.

5. D’acord amb el que establix la disposició addicional sexta, apartat u, del text refós 
de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, les pensions de les mutualitats integrades en el 
Fons Especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, quan hagen sigut 
causades després del 31 de desembre de 2007, experimentaran l’1 de gener de l’any 
2013 una reducció, respecte dels imports percebuts el 31 de desembre de 2012, del 20 
per 100 de la diferència entre la quantia corresponent al 31 de desembre de 1978 –o 
tractant-se del Mont de Pietat de Funcionaris de l’Organització Sindical, el 31 de desembre 
de 1977– i la que correspondria el 31 de desembre de 1973.

6. Als efectes del que disposa este article, les quanties de les pensions i prestacions 
públiques aplicables l’any 2013 seran les que figuren en l’annex d’este reial decret llei.
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Article 6. Complements per mínims en les pensions de la Seguretat Social. Límit 
d’ingressos i altres requisits.

1. Els complements per mínims no tenen caràcter consolidable i seran absorbibles 
amb qualsevol increment futur que puguen experimentar les percepcions de l’interessat, 
ja siga en concepte d’increments o per reconeixement de noves prestacions de caràcter 
periòdic que donen lloc a la concurrència de pensions. En este últim supòsit, l’absorció 
del complement per mínim tindrà efectes des del dia primer del mes següent a la data de 
la resolució de reconeixement de la nova pensió.

2. Els complements per mínims seran incompatibles amb la percepció pel 
pensionista de rendiments del treball, del capital o d’activitats econòmiques i guanys 
patrimonials, d’acord amb el concepte de rendiment net reduït establit per a les dites 
rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o que, si els perceben, no 
excedisquen els 7.063,07 euros a l’any.

3. Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments referits en l’apartat anterior i els 
corresponents a la pensió siga inferior a la suma de 7.063,07 euros més l’import, també 
en còmput anual, de la quantia mínima fixada per a la classe de pensió de què es tracte, 
es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït entre el nombre de 
mensualitats en què es merita la pensió.

4. S’entendrà que concorren els requisits indicats en els apartats anteriors quan 
l’interessat manifeste que percebrà durant l’any 2013 rendiments computats en la forma 
indicada en l’apartat 2 per una quantia igual o inferior a 7.063,07 euros.

Els pensionistes que al llarg de l’exercici 2013 perceben rendes acumulades superiors 
al límit a què es referix l’apartat anterior estaran obligats a comunicar esta circumstància 
a les entitats gestores en el termini d’un mes des que es produïsca.

Per a acreditar les rendes i ingressos les entitats gestores de la Seguretat Social 
podran en tot moment requerir als perceptors de complements per mínims una declaració 
d’estos, així com dels seus béns patrimonials i, si és el cas, l’aportació de les declaracions 
tributàries presentades.

5. En el mínim assignat a les pensions de gran invalidesa estaran compresos els 
dos elements que integren la pensió: pensió i complement per a la persona que assistix el 
gran invàlid.

6. Respecte a les pensions causades a partir de l’1 de gener de 2013, per a tindre 
dret al complement per a aconseguir la quantia mínima de les pensions, serà necessari 
residir en territori espanyol. Per a les pensions causades a partir d’esta data, l’import dels 
mencionats complements en cap cas podrà superar la quantia establida en cada exercici 
per a les pensions de jubilació i invalidesa en la seua modalitat no contributiva.

7. Quan la pensió d’orfandat s’incremente en la quantia de la pensió de viudetat, el 
límit de la quantia dels complements a mínims només quedarà referit al de la pensió de 
viudetat que genere l’increment de la pensió d’orfandat.

8. Els pensionistes de gran invalidesa que tinguen reconegut el complement destinat 
a remunerar la persona que els atén no resultaran afectats pels límits establits en l’apartat 
6.

9. Quan el complement per mínim de pensió se sol·licite després del reconeixement 
d’aquella, produirà efectes a partir dels tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud, 
sempre que en aquell moment es reunisquen tots els requisits per a tindre dret al 
complement esmentat.

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

1. Es considerarà que hi ha cònjuge a càrrec del titular d’una pensió, als efectes del 
reconeixement de les quanties mínimes establides en l’annex, quan aquell es trobe 
convivint amb el pensionista i en depenga econòmicament.
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Excepte en el cas de separació judicial, es presumirà la convivència sempre que es 
conserve el vincle matrimonial, sense perjuí que eixa presumpció es puga destruir per 
l’activitat investigadora de l’Administració.

Així mateix, es considerarà que hi ha dependència econòmica del cònjuge quan 
concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que el cònjuge del pensionista no siga, al seu torn, titular d’una pensió amb 
càrrec a un règim bàsic públic de previsió social, entenent compresos en este concepte 
els subsidis de garantia d’ingressos mínims i d’ajuda per tercera persona, ambdós de la 
Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, i les pensions assistencials 
regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol.

b) Que els rendiments per qualsevol naturalesa del pensionista i del seu cònjuge, 
computats en la forma indicada en l’apartat 2 de l’article anterior, siguen inferiors a 
8.239,15 euros anuals.

c) Quan la suma, en còmput anual, dels rendiments referits en el paràgraf anterior i 
de l’import, també en còmput anual, de la pensió que s’haja de complementar siga inferior 
a la suma de 8.239,15 euros i de la quantia anual de la pensió mínima amb cònjuge a 
càrrec de què es tracte, es reconeixerà un complement igual a la diferència, distribuït 
entre el nombre de mensualitats que corresponga.

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

3. Es considerarà que el pensionista constituïx una unitat econòmica unipersonal, 
als efectes de l’aplicació del que preveu la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei 
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social, quan, acreditant 
el dret al complement per mínims en atenció als seus ingressos, d’acord amb el que 
disposa l’article anterior, no es trobe comprés en cap dels supòsits previstos en els 
apartats anteriors d’este article.

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

Sense perjuí del que establix el paràgraf precedent, les entitats gestores de la 
Seguretat Social podran sol·licitar, en qualsevol moment, les dades identificatives del 
cònjuge, així com una declaració dels ingressos que perceben els dos cònjuges.

5. La pèrdua del dret al complement per cònjuge a càrrec tindrà efectes a partir del 
dia 1 del mes següent a aquell en què cessen les causes que van donar lloc al seu 
reconeixement.

6. L’omissió per part dels beneficiaris del compliment del que disposen l’article 6.4 i 
l’apartat 4 d’este article serà 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’orde social, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

CAPÍTOL III

Mesures en el sector elèctric i d’hidrocarburs

Article 8. Inaplicació del règim econòmic primat per a les instal·lacions de generació de 
règim especial no finalitzades amb anterioritat al termini límit o amb equips no 
previstos en el projecte d’execució.

1. El règim econòmic primat corresponent per a les instal·lacions de generació de 
règim especial esdevindrà inaplicable si, com a conseqüència d’una inspecció o de 
qualsevol altre mitjà vàlid en dret, queda constatat que una instal·lació de generació 
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d’energia elèctrica en règim especial inscrita en el Registre de preassignació de retribució 
no està totalment finalitzada al venciment del termini límit establit per a ser inscrita amb 
caràcter definitiu en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció en règim 
especial i començar la venda d’energia.

A estos efectes, es considerarà que la instal·lació està totalment finalitzada si disposa 
de tots els elements, equips i infraestructures que són necessaris per a produir energia i 
abocar-la al sistema elèctric i si les seues característiques es corresponen amb el projecte 
d’execució aprovat. En tot cas, s’entendrà que la instal·lació no està totalment finalitzada 
en els casos següents:

a) Si no estan totalment executades i en servici totes les infraestructures d’evacuació 
necessàries per a abocar l’energia a la xarxa de distribució o transport.

b) Si no estan totalment executats i en servici tots els equips generadors d’electricitat.
c) Si no està instal·lada i en servici la totalitat del camp solar, en els casos aplicables.
d) Si no està operativa la totalitat de l’emmagatzematge previst en el projecte 

d’execució, en els casos aplicables.

2. Sense perjuí del que s’ha expressat anteriorment, aquells elements que no 
estiguen expressament reflectits en el projecte d’execució aprovat que va donar lloc a la 
inscripció definitiva de la instal·lació no podran considerar-se constitutius de la instal·lació 
ni posar-se en funcionament, llevat que es tramite la corresponent modificació del projecte 
d’execució davant de l’òrgan competent. En este cas, les instal·lacions veuran corregit el 
règim econòmic de l’energia imputable a les modificacions realitzades, i percebran el preu 
de mercat de producció.

No obstant això, el Govern podrà establir reglamentàriament el règim retributiu 
específic de les instal·lacions de règim especial que, després del reconeixement del seu 
règim retributiu, hagen sigut objecte d’una modificació substancial o d’una ampliació de 
potència.

3. Les circumstàncies arreplegades en este article i la consegüent inaplicació o 
modificació, segons corresponga, del règim econòmic primat aplicable a les diferents 
instal·lacions seran declarades per la Direcció General de Política Energètica i Mines prèvia 
la tramitació d’un procediment que garantirà, en tot cas, l’audiència a l’interessat. El termini 
màxim per a resoldre este procediment i notificar la seua resolució serà d’un any.

Article 9. Preus màxims de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli 
envasats, en envasos de capacitat igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos 
els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

A partir de l’1 de gener de 2013, el preu màxim de venda, abans d’impostos, dels 
gasos liquats del petroli envasats, definits en l’apartat segon de l’Orde ITC/1858/2008, de 
26 de juny, per la qual s’actualitza el sistema de determinació automàtica de preus màxims 
de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, serà el determinat en 
la Resolució de 24 de setembre de 2012, de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d’impostos, dels 
gasos liquats del petroli envasats, en envasos de capacitat igual o superior a 8 kg, i 
inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli 
com a carburant, fins a la següent revisió trimestral prevista per a l’1 de març de 2013, de 
conformitat amb el que establix la disposició final primera de l’esmentada orde.

Disposició addicional primera. Suspensió de l’aplicació de determinats preceptes de la 
Llei 27/2011, d’1 d’agost, relatius a la jubilació anticipada i a la jubilació parcial.

1. Se suspén durant tres mesos l’aplicació de l’apartat u de l’article 5, dels apartats u 
i tres de l’article 6 i de la disposició final primera de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social.
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De conformitat amb el que establix el paràgraf anterior, la regulació de les modalitats 
d’accés anticipat a la jubilació, així com de la jubilació parcial, es regirà pel que establix la 
legislació vigent a 31 de desembre de 2012, si bé les referències a l’edat de jubilació 
ordinària s’entendran realitzades a la continguda en l’article 161.1.a) i en la disposició 
transitòria vint del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en la redacció que 
en fan, respectivament, els apartats u i dos de l’article 4 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

2. Així mateix, se suspén durant tres mesos l’aplicació del que preveu l’apartat 3 de 
l’article 163 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en la redacció que en 
fa l’apartat cinc de l’article 4 de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

3. Se suspén durant tres mesos l’aplicació del que establixen les disposicions 
addicionals vint-i-quatre, vint-i-set i trenta-quatre de la Llei 27/2011, d’1 d’agost.

Disposició addicional segona. Exclusió de beneficis en la cotització al Sistema Especial 
per a Empleats de la Llar.

Els beneficis en la cotització reconeguts per la legislació vigent a favor dels ocupadors 
de la llar no seran d’aplicació en el supòsit en què els empleats de la llar que presten 
servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumisquen el compliment 
de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació en el mencionat 
sistema especial, en els termes que preveuen els articles 43.2 del Reglament general 
sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors 
en la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, i 34 bis del 
Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, 
aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre.

Disposició addicional tercera. Flexibilitat en l’aplicació dels fons destinats al foment de 
l’ocupació.

En l’exercici 2013, amb caràcter excepcional i amb un informe previ del servici públic 
d’ocupació competent, es podrà aplicar fins a un màxim del 20 per cent dels fons que 
inicialment s’anaven a destinar, d’acord amb la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, a finançar les accions formatives 
dirigides prioritàriament a treballadors desocupats i els programes públics d’ocupació 
formació, a la realització d’accions de foment de l’ocupació, sempre que estiguen incloses 
en el Pla Anual de Política d’Ocupació i que hi participen persones desocupades inscrites 
com a demandants d’ocupació.

Disposició transitòria única. Assumpció d’obligacions de Seguretat Social per treballadors 
ja inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar establit en el Règim General 
de la Seguretat Social.

Els treballadors que figuren inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar 
en la data d’entrada en vigor de l’apartat quatre de l’article 2 i de l’apartat dos de l’article 3 
d’este reial decret llei, que presten els seus servicis durant menys de 60 hores mensuals 
per ocupador, podran assumir el compliment de les obligacions en matèria 
d’enquadrament, cotització i recaptació en el dit sistema, si ho acorden així amb els seus 
ocupadors.

L’esmentat acord produirà efectes a partir del dia primer del mes següent al de la 
seua comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per mitjà d’un document 
firmat per les dos parts, i des de llavors correspondrà als empleats de la llar el compliment 
de les referides obligacions, sense els beneficis de cotització que hi foren d’aplicació, si 
és el cas, en els termes previstos per este reial decret llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior 
s’oposen al que disposa este reial decret llei.
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Disposició final primera. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

La disposició transitòria sexta bis del text refós de la Llei General de la Seguretat 
Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, queda redactada de la 
manera següent:

«En els casos previstos en l’apartat 2 de l’article 175 d’esta llei, quan sobrevisca 
un dels progenitors, el límit d’edat determinant de la condició de beneficiari de la 
pensió d’orfandat s’hi aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014.

Fins a arribar a la dita data, el límit serà el següent:

a) Durant l’any 2012, de vint-i-tres anys.
b) Durant l’any 2013, de vint-i-quatre anys.

L’aplicació gradual del límit d’edat establit en els paràgrafs anteriors no serà 
aplicable als òrfens que presenten una discapacitat en un grau igual o superior al 
33 per cent, als quals serà aplicable el límit d’edat determinant de la condició de 
beneficiari previst en l’apartat 2 de l’article 175 d’esta llei a partir del dia 2 d’agost 
de 2011.»

Disposició final segona. Modificació de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual es 
procedix a la integració dels treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari 
de la Seguretat Social en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors 
per Compte Propi o Autònoms.

L’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 18/2007, de 4 de juliol, per la qual 
es procedix a la integració dels treballadors per compte propi del Règim Especial Agrari 
de la Seguretat Social en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per 
Compte Propi o Autònoms, queda redactat en els termes següents:

«Per a determinar el compliment dels requisits establits en les lletres a) i b) es 
podrà prendre en consideració la mitjana simple de les rendes totals i dels 
rendiments anuals nets dels sis exercicis econòmics immediatament anteriors a 
aquell en què se n’efectue la comprovació.»

Disposició final tercera Modificació de la Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es 
procedix a la integració del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim 
General de la Seguretat Social.

La Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedix a la integració del Règim 
Especial Agrari de la Seguretat Social en el Règim General de la Seguretat Social, queda 
modificada com s’indica a continuació:

U. Es modifica l’apartat 3 de l’article 2, en els termes següents:

«3. Per a quedar inclòs en el sistema especial durant els períodes d’inactivitat 
seran requisits necessaris que el treballador haja realitzat un mínim de 30 jornades 
reals en un període continuat de 365 dies i que sol·licite expressament la inclusió 
dins dels tres mesos naturals següents al de la realització de l’última de les dites 
jornades.

Una vegada complits els requisits indicats en el paràgraf anterior, la inclusió en 
el sistema especial i la cotització a este sistema durant els períodes d’inactivitat 
tindran efectes a partir del dia primer del mes següent a aquell en què s’haja 
presentat la sol·licitud d’inclusió.»
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Dos. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional primera, en els termes 
següents:

«3. L’exclusió d’estos treballadors del sistema especial durant els períodes 
d’inactivitat, amb la consegüent baixa en el règim general, quan no haja sigut 
expressament sol·licitada per ells, únicament serà procedent en el cas que el 
treballador no ingresse la quota corresponent als esmentats períodes, en els 
termes indicats en l’article 2.5.b).2n d’esta llei.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector 
Elèctric.

Es modifica la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en els aspectes 
següents:

U. Se suprimix el primer paràgraf de l’apartat 1 de la disposició addicional vint-i-u.
Dos. Es modifica l’apartat 4 de la disposició addicional vint-i-u, que queda redactat 

de la manera següent:

«4. No obstant això, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012, el dèficit d’ingressos 
previst en la disposició per la qual es van aprovar els peatges d’accés corresponents 
no serà superior a 3.500 milions d’euros, 3.000 milions d’euros, 3.000 milions 
d’euros i 1.500 milions d’euros, respectivament.

Així mateix, els desajustos temporals de liquidacions del sistema elèctric que es 
produïsquen en 2010, fins a una quantia màxima de 2.500 milions d’euros, i en 2012, en 
l’import que resulte de la liquidació definitiva emesa per la Comissió Nacional de 
l’Energia, tindran la consideració de dèficit d’ingressos del sistema de liquidacions 
elèctric per a 2010 i 2012, respectivament, que generarà drets de cobrament que podran 
ser cedits pels seus titulars al Fons de Titulització del Dèficit del Sistema Elèctric.»

Disposició final quinta. Modificació de disposicions reglamentàries.

Les determinacions incloses en normes reglamentàries que són objecte de modificació 
per este reial decret llei podran ser modificades en el futur per normes del rang 
reglamentari corresponent a la norma en què figuren.

Disposició final sexta. Títol competencial.

Este reial decret llei es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.7a, 17a i 18a de 
la Constitució Espanyola, que atribuïxen a l’Estat la competència exclusiva sobre les 
matèries de legislació laboral, sense perjuí que l’executen els òrgans de les comunitats 
autònomes, de legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social, i de les bases 
del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus 
funcionaris, respectivament.

No obstant això, el que disposen els articles 8 i 9 i la disposició final quarta d’este reial 
decret llei té caràcter bàsic al dictar-se a l’empara de les competències que corresponen 
a l’Estat, d’acord amb l’article 149.1.13a i 25a de la Constitució Espanyola, que li 
atribuïxen la competència exclusiva per a determinar les bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica i les bases del règim miner i energètic, 
respectivament.

Disposició final sèptima. Facultats de desplegament.

Es faculten el Govern i els titulars dels ministeris d’Ocupació i Seguretat Social, 
d’Hisenda i Administracions Públiques, i d’Indústria, Energia i Turisme per a dictar totes 
les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i execució del que establix 
este reial decret llei.
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Disposició final octava. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 28 de desembre de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY

ANNEX

Quanties de determinades pensions i prestacions aplicables en 2013

Quadro de quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la 
seua modalitat contributiva per a l’any 2013

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. 10.904,60 8.838,20 8.383,20
Titular menor de seixanta-cinc anys. 10.220,00 8.267,00 7.812,00
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa. 16.357,60 13.258,00 12.574,80

Incapacitat permanent

Gran invalidesa. 16.357,60 13.258,00 12.574,80
Absoluta. 10.904,60 8.838,20 8.383,20
Total: Titular amb seixanta-cinc anys. 10.904,60 8.838,20 8.383,20
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 10.220,00 8.267,00 7.812,00
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys. 5.496,40 5.496,40 (*)
Parcial del Règim d’Accident de Treball: Titular amb seixanta-

cinc anys. 10.904,60 8.838,20 8.383,20

Viudetat

Titular amb càrregues familiars. 10.220,00
Titular amb seixanta-cinc anys, o amb discapacitat en grau 

igual o superior al 65 per 100. 8.838,20
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 8.267,00
Titular amb menys de seixanta anys. 6.690,60

(*) 55 per 100 de la base mínima de cotització al règim general.

Classe de pensió Euros/any

Orfandat

Per beneficiari. 2.699,20
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o 

superior al 65 per 100. 5.311,60
En l’orfandat absoluta, el mínim s’incrementarà en 6.690,60 euros/any, distribuïts, si és 

el cas, entre els beneficiaris.
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Classe de pensió Euros/any

A favor de familiars

Per beneficiari. 2.699,20
Si no hi ha viudo ni orfe pensionistes:
– Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys. 6.525,40
– Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys. 6.146,00
– Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cada un d’ells s’incrementarà en l’import 

que resulte de prorratejar 3.991,40 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

Quadro de quanties mínimes de les pensions de classes passives

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a 
càrrec

–
Euros/any

Sense cònjuge: 
unitat econòmica 

unipersonal
–

Euros/any

Amb cònjuge no 
a càrrec

–
Euros/any

Pensió de jubilació o retir. 10.904,60 8.838,20 8.383,20
Pensió de viudetat.  8.838,20
Pensió familiar diferent de la de viudetat, on N és 

el nombre de beneficiaris de la pensió o 
pensions.

8.612,80
N

Límit de pensió pública: 35.673,68 euros/any.
Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no concurrents: 

5.651,80 euros/any.
Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa concurrents 

amb pensions de viudetat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb 
alguna d’estes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viudetat: 5.490,80 
euros/any.

Pensions de la Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva: 5.108,60 euros/any.
Prestacions per fill a càrrec major de 18 anys:

– Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100: 4.378,80 euros/any.
– Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per 100 i necessitat del concurs 

d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.568,80 euros/any.

Subsidi de mobilitat i compensació per a gastos de transport: 752,40 euros/any.
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