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 Article tercer. 

1. Les viudes i orfes dels militars compresos en 
aquest títol tenen dret a percebre totes les prestacions 
legals que corresponguin, d’acord amb el sou regulador 
que, en cada cas, haurien assolit els causants d’aquest en 
el moment de la seva mort. 

2. Les viudes i familiars dels militars morts com a 
conseqüència de la Guerra Civil continuen percebent les 
seves pensions d’acord amb el que estableix la Llei 5/1979, 
de 18 de setembre. 

TÍTOL II 

Del personal al servei de la República en les Forces Arma-
des, Forces d’Ordre Públic o Cos de Carrabiners durant la 

Guerra Civil 

Article quart. 

Aquest títol és aplicable a tot el personal que va ingres-
sar al servei de la República en les Forces Armades i va 
obtenir una ocupació o grau militar de, com a mínim, 
suboficial durant el període comprès entre el 18 de juliol 
de 1936 i l’1 d’abril de 1939. Així mateix s’aplica als que 
durant el període temporal indicat van ingressar al servei 
de la República com a membres de Forces d’Ordre Públic, 
o del Cos de Carrabiners. 

Article cinquè. 

1. El personal esmentat a l’article anterior té dret que 
se li reconeguin mitjançant l’acreditació oportuna els ser-
veis que al seu moment va prestar a la República. El reco-
neixement dels serveis prestats dóna dret a les distincions 
que, en consideració a la condició i grau assolit, es deter-
minin per reglament. 

2. Així mateix, reconeguts els serveis prestats, aquest 
personal té dret al cobrament d’una pensió subjecta en 
tot cas al règim d’incompatibilitats que s’estableixi per 
reglament. Aquesta pensió es percep en dotze mensuali-
tats més dues pagues extraordinàries i és equivalent a 
l’import de la pensió mínima de jubilació per a més grans 
de seixanta-cinc anys que, segons les circumstàncies 
familiars o d’un altre tipus del drethavent, s’assenyalin a 
cada moment per al règim general de la Seguretat 
Social. 

3. La condició de pensionista adquirida per aquesta 
Llei dóna dret igualment als interessats a rebre prestaci-
ons medicofarmacèutiques, i als serveis socials en els 
mateixos termes i condicions previstos per als pensionis-
tes del règim general de la Seguretat Social. 

Article sisè. 

1. En les condicions fixades en aquesta Llei el còn-
juge supervivent i els orfes dels interessats tenen dret, 
respectivament, a pensió de viduïtat o orfandat, subjecta, 
en tot cas, al règim d’incompatibilitats que s’estableixi 
per reglament. 

2. Així mateix, tenen dret a les prestacions medico-
farmacèutiques i als serveis socials, en els mateixos ter-
mes i condicions previstos per als pensionistes de viduïtat 
o orfandat del règim general de la Seguretat Social. 

Article setè. 

Per obtenir els beneficis que s’estableixen en aquest 
títol s’han d’aplicar les regles següents: 

1r És un requisit imprescindible la inscripció prèvia 
dels interessats en el registre administratiu corresponent 
del Ministeri d’Economia i Hisenda. Les sol·licituds d’ins-

24433 LLEI 37/1984, de 22 d’octubre, de reconeixe-
ment de drets i serveis prestats als que 
durant la Guerra Civil van formar part de les 
Forces Armades, Forces d’Ordre Públic i Cos 
de Carrabiners de la República. («BOE» 262, 
de 1-11-1984.)

JUAN CARLOS I, 

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Superades, feliçment, amb l’aprovació de la Constitu-
ció de 1978, les motivacions emocionals que impedien un 
any abans, l’octubre de 1977, la plena solució del pro-
blema, es fa necessari ajustar les lleis als preceptes de la 
nostra norma fonamental. Aquest és l’objectiu que perse-
gueix el títol I d’aquesta Llei. 

Però les successives disposicions legals que han regu-
lat les situacions derivades de la Guerra Civil no han pre-
vist fins ara el règim que s’hauria d’aplicar a tots els que 
no pertanyien a les Forces Armades abans de la guerra 
esmentada, però que hi van prendre part en les files de 
l’Exèrcit de la República, i hi van obtenir una ocupació o 
grau. A aquesta situació s’assimila la dels que durant la 
mateixa guerra van ingressar en cossos o instituts armats. 
Exigències de justícia obliguen a reconèixer a aquests ciu-
tadans els serveis prestats durant la Guerra Civil. Aquest 
reconeixement dóna dret a l’ús de les distincions que en 
consideració a la seva condició i rang assolit per regla-
ment així es determinen, amb l’abast que preveu aquesta 
Llei, i així mateix al cobrament d’una pensió i al gaudi dels 
beneficis derivats de l’assistència sanitària per als interes-
sats i els seus familiars. 

En virtut d’aquesta nova regulació, s’atorga reconei-
xement jurídic a tots els que durant la Guerra Civil van 
ingressar en els exèrcits i van obtenir un nomenament per 
part de les autoritats de la República. Es distingeix aquest 
règim del que s’atorga als que abans de la mateixa guerra 
ja pertanyien a les institucions militars, diferència de trac-
tament jurídic que esdevé inequívocament de les pròpies 
variacions existents en la situació de partida en els dos 
casos i que troba la seva justificació jurídica en la Sentèn-
cia del Tribunal Constitucional, sala segona, 63/1983, de 20 
de juliol. 

TÍTOL PRIMER 

Dels militars a què es refereixen l’article 1r del Reial decret 
llei 6/1978, de 6 de març, i l’article únic de la Llei 10/1980, 

de 14 de març 

Article primer. 

Aquest títol és aplicable als oficials, suboficials i clas-
ses a què es refereixen l’article 1r del Reial decret llei 
6/1978, de 6 de març, i l’article únic de la Llei 10/1980, de 
14 de març. 

Article segon. 

El personal a què es refereix l’article anterior passa a 
la situació militar de retirat, amb els drets i les obligacions 
inherents a aquesta situació, amb l’ocupació que, per 
antiguitat, haurien assolit si haguessin continuat en servei 
actiu fins a la data en què, per edat, els hauria correspost 
el pas a la situació militar esmentada.
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Segona.—Amb la finalitat de respectar els drets eco-
nòmics adquirits per les persones a les quals es refereix el 
títol II d’aquesta Llei i que hagin obtingut els drets deri-
vats de la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, sobre amnistia, 
aquests havers passius es continuen percebent en la 
quantia ja assolida el 1984. La diferència entre aquesta 
quantitat i la que resulti de l’aplicació d’aquesta Llei cons-
titueix una percepció personal i transitòria, que es va 
absorbint i compensant progressivament en la mateixa 
mesura que s’incrementin les pensions que regula aquesta 
Llei, fins a arribar a l’equiparació total entre la quantia 
d’aquestes últimes i la de la pensió que va ser reconeguda 
al seu moment. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera.—La tramitació dels expedients que s’iniciïn a 
l’empara del que disposa el títol I d’aquesta Llei correspon 
en integritat al Ministeri d’Economia i Hisenda, i les seves 
resolucions s’han de tenir en compte als efectes que el 
Ministeri de Defensa expedeixi als interessats els docu-
ments militars d’identitat que siguin procedents. 

Segona.—Les resolucions administratives que es dic-
tin en els procediments que preveu aquesta Llei són sus-
ceptibles dels corresponents recursos administratius i 
jurisdiccionals previstos amb caràcter general a l’ordena-
ment jurídic. 

Tercera.—Les persones a què es refereix aquesta Llei i 
que a conseqüència de la Guerra Civil van perdre la naci-
onalitat espanyola i, posteriorment, la van recuperar, es 
consideren incloses en els beneficis que es concedeixen 
mitjançant aquesta norma. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queden derogades totes les disposicions que s’opo-

sin al que disposa aquesta Llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.—S’autoritza el Govern a dictar les disposici-
ons que exigeixin l’aplicació i el desplegament d’aquesta 
Llei i el Ministeri d’Economia i Hisenda a habilitar els crè-
dits necessaris amb la finalitat d’atendre les despeses 
derivades del reconeixement dels beneficis indicats. 

Segona.—Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 22 d’octubre de 1984.

JUAN CARLOS R. 

El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

cripció i petició de beneficis les han de fer els interessats 
o els seus drethavents dins el termini de tres mesos, que 
es computa a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents 
acreditatius del nomenament per a l’ocupació o grau 
obtinguts, segons el que resulti de les publicacions en els 
diaris, diaris, butlletins oficials existents en aquell moment 
o dels testimonis de les sentències pronunciades. 

2n Una vegada l’Administració acrediti els serveis 
prestats, els efectes econòmics es meriten amb data d’1 
de gener de 1985. 

3r En tot cas l’Administració ha de dictar una resolu-
ció expressa en el termini màxim de sis mesos a partir de 
la finalització del període de presentació de sol·licituds a 
què es refereix la regla primera d’aquest article. 

Article vuitè. 

1. Tenen dret a les pensions incloses en el títol II 
d’aquesta Llei les viudes dels causants, sempre que reu-
neixin les condicions exigides per la legislació general de 
classes passives per ser pensionista de viduïtat. 

2. La quantia de la pensió de viduïtat és equivalent al 
60 per 100 de la pensió que, en virtut del que disposa 
aquesta Llei, percebi el causant en la data de la seva mort. 

No obstant això, si la mort ha sobrevingut abans de la 
data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, la quantia de la pen-
sió de viduïtat és equivalent al 60 per 100 de la que li hauria 
correspost percebre al causant en la data esmentada. 

3. Tenen dret a les pensions incloses en el títol II 
d’aquesta Llei els orfes dels causants, sempre que reu-
neixin les condicions exigides per la legislació general 
de classes passives per ser pensionistes d’orfandat, 
siguin menors de vint-i-un anys o, tot i ser més grans 
d’aquesta edat, estiguin incapacitats per a tot treball des 
d’abans de complir-la i tinguin dret al benefici de la justí-
cia gratuïta. 

4. La quantia de la pensió d’orfandat és per a cada 
orfe l’equivalent al 20 per 100 de la pensió que correspon-
dria al causant en els termes del paràgraf anterior. Aquest 
percentatge s’incrementa amb el corresponent a la pensió 
de viduïtat que regula el paràgraf anterior si ha mort el còn-
juge. En cas que hi hagi diversos orfes amb dret a pensió, 
l’increment es distribueix entre tots ells per parts iguals. 

5. En tot cas, la suma de les pensions de viduïtat i 
orfandat no pot excedir el 100 per 100 de la pensió que 
correspondria al causant. 

6. Aquestes pensions experimenten les actualitzaci-
ons que per a aquestes s’estableixin en les lleis de pressu-
postos generals de l’Estat. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera.—Es concedeix un termini d’un any, comptat 
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, perquè les 
militars inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 
6/1978, de 6 de març, o la Llei 10/1980, de 14 de març, que 
no hagin sol·licitat els beneficis atorgats per aquestes dis-
posicions, sol·licitin el gaudi dels drets que estableix 
aquesta Llei. 




