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No s’ha refós aquesta legislació anterior a 1985 amb la 
promulgada després, i així es forma un text únic i univer-
sal en la matèria, ja que un cos normatiu d’aquestes carac-
terístiques, ateses l’extensió i dispersió de la normativa 
de classes passives que entra en vigor abans de l’1 de 
gener de 1985 i el seu reduït àmbit d’aplicació (funcionaris 
ja jubilats o retirats i familiars d’aquests), seria escassa-
ment pràctic i de molt difícil maneig i la seva importància 
s’aniria restringint en funció del decreixement vegetatiu 
del personal al qual seria aplicable.

Finalment, cal destacar que aquest text no conté cap 
normativa en relació amb les pensions especials de la 
Guerra Civil 1936-1939, que si bé són abonables amb càr-
rec a crèdit pressupostari de la secció 07 de classes passi-
ves del pressupost de despeses de l’Estat, no es poden 
considerar legalment integrades en el règim de classes 
passives de l’Estat i en l’acció protectora d’aquest.

En virtut d’això, a proposta del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, escoltat el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 30 
d’abril de 1987,

DISPOSO:

Article únic.—S’aprova amb aquesta data el text refós 
de la Llei de classes passives de l’Estat, que s’insereix a 
continuació:

TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CLASSES PASSIVES 
DE L’ESTAT

TíTOL PRELIMINAR

Normes generals

Article 1r Règim de classes passives de l’Estat.—1. A 
través del règim de classes passives, l’Estat garanteix al 
personal esmentat a l’article següent d’aquest text la pro-
tecció davant els riscos de vellesa, incapacitat i mort i 
supervivència, d’acord amb les disposicions d’aquest text 
refós.

2. Respecte del personal esmentat a les lletres a), b), 
c), f), g) i h) del número 1 de l’article 2n següent, el règim 
de classes passives constitueix un dels mecanismes de 
cobertura que componen els règims especials de Segure-
tat Social establerts per les lleis 28/1975 i 29/1975, totes 
dues de 27 de juny, i el Reial decret llei 16/1978, de 7 de 
juny.

Article 2n Àmbit personal de cobertura.—1. Consti-
tueixen l’àmbit personal de cobertura del règim de clas-
ses passives:

a) Els funcionaris de carrera de caràcter civil de l’Ad-
ministració de l’Estat.

b) El personal militar professional, sigui o no de car-
rera, i el personal militar de les escales de complement i 
reserva naval.

c) Els funcionaris de carrera de l’Administració de 
justícia.

d) Els funcionaris de carrera de les Corts Generals.
e) Els funcionaris de carrera d’altres òrgans constitu-

cionals o estatals, sempre que la seva legislació regula-
dora ho prevegi.

f) El personal interí a què es refereix l’article 1r del 
Decret llei 10/1965, de 23 de setembre.

g) El personal esmentat a les lletres precedents que 
presti servei en les diferents comunitats autònomes com 
a conseqüència d’haver estat transferit al servei d’aques-
tes.

MINISTERI  
D’ECONOMIA I HISENDA

12636 REIAL DECRET LEGISLATIU 670/1987, de 30 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de classes passives de l’Estat. («BOE» 126, 
de 27-5-1987, i «BOE» 171, de 18-7-1987.)

La Llei 50/1984, de 30 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1985, a la disposició final cin-
quena, va autoritzar el Govern perquè procedís a dictar, 
durant l’any 1985, un text refós «en què es regularitzi, 
aclareixi i harmonitzi la legislació vigent en matèria de 
classes passives de l’Estat».

En virtut d’això, durant l’any 1985, es va elaborar un 
projecte de text refós de la Llei de classes passives de 
l’Estat que es va enviar al Consell d’Estat per al seu pre-
ceptiu informe, d’acord amb el que disposa l’article 21 de 
la Llei orgànica 3/1980, de 22 d’abril. Aquest alt organisme 
consultiu, davant les modificacions en matèria de classes 
passives que preveu el projecte de Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a 1986 i a fi de poder efectuar la 
incorporació d’aquestes modificacions al text esmentat, 
va dictaminar la conveniència d’una pròrroga del mandat 
legislatiu conferit al Govern en la dita disposició addicio-
nal cinquena de la Llei 50/1984, de 30 de desembre. La 
pròrroga la van atorgar les Corts Generals a la disposició 
final dotzena de la Llei 46/1985, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1986, i es va esten-
dre l’autorització inicial concedida durant l’any 1985 per a 
la promulgació del text refós esmentat a l’any 1986.

La complexitat tècnica del text, l’ajust de les modifica-
cions introduïdes per la Llei 46/1985 —ja esmentada— i 
l’ampli examen que n’ha fet el Consell d’Estat van aconse-
llar, per raons de calendari, a les Corts Generals, la con-
cessió d’una nova pròrroga de l’autorització inicialment 
concedida. Aquesta pròrroga es va incloure a la disposició 
final setena de la Llei 21/1986, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1987.

D’aquesta manera es produeix aquest text refós de la 
Llei de classes passives de l’Estat.

S’hi refon la «nova normativa en matèria de classes 
passives de l’Estat» que conté la secció primera del capí-
tol II del títol II de la dita Llei 50/1984, amb la legislació 
anteriorment vigent que s’ha d’estimar subsistent des-
prés dels canvis normatius introduïts en el tradicional sis-
tema jurídic de les classes passives de l’Estat per la Cons-
titució espanyola de 1978; les lleis de reforma del Codi 
civil en matèria de dret de família; la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, 
i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques. 
D’aquesta manera, es forma un text únic comprensiu de 
tota la legislació aplicable als funcionaris de l’Estat com-
presos en l’àmbit de cobertura del règim de classes passi-
ves que a 31 de desembre de 1984 no haguessin estat ja 
jubilats o retirats i als drets que aquests causin a la seva 
mort a favor dels seus familiars.

Juntament amb aquesta part fonamental del text, s’hi 
contenen normes que modifiquen el règim jurídic aplica-
ble als drets passius dels funcionaris que en la data de 31 
de desembre de 1984 indicada ja estiguessin jubilats o 
retirats i dels familiars d’aquests. Aquestes normes com-
pleixen així la funció de regularització i harmonització a 
què es refereix la disposició final cinquena de la Llei 
50/1984, ja esmentada, i aquest text refós es converteix 
així en la norma bàsica per al maneig, consulta i aplicació 
de la profusa legislació de classes passives promulgada 
abans de 1985.
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de 22 d’octubre de 1926 i 21 de novembre de 1927, i con-
validats amb força de llei per la de 9 de setembre de 
1931.

b) El text refós de la Llei de drets passius dels funci-
onaris de l’Administració civil de l’Estat, aprovat pel Decret 
legislatiu 1120/1966, de 21 d’abril.

c) El text refós de la Llei de drets passius del perso-
nal militar i assimilat de les Forces Armades, Guàrdia Civil 
i Policia Armada, aprovat pel Decret legislatiu 1211/1972, 
de 13 d’abril.

d) La Llei 19/1974, de 17 de juny.
e) La Llei 9/1977, de 4 de gener.
f) Qualsevol altra norma amb rang de llei, no dero-

gada el 31 de desembre de 1984, que afecti directament o 
indirectament els drets del règim de classes passives, així 
com les disposicions concordants i complementàries i de 
desplegament de les lleis esmentades en aquest número.

En tot cas, aquestes lleis s’han d’aplicar amb les modi-
ficacions que es recullen al títol II d’aquest text.

Article 4t Gestió unitària del règim de classes passi-
ves de l’Estat.—1. D’acord amb el que disposa l’article 
25, número 3, de la Llei 12/1983, de 14 d’octubre, del pro-
cés autonòmic, el règim de classes passives de l’Estat 
l’han de gestionar de manera unitària els òrgans de l’Ad-
ministració de l’Estat que corresponguin en virtut de la 
legislació que sigui aplicable als drets de què es tracti de 
conformitat amb l’article precedent d’aquest text.

2. Això s’entén sense perjudici de les obligacions 
que, de conformitat amb el número 1 de l’article 25 de la 
mateixa Llei 12/1983, contrauen les diferents comunitats 
autònomes respecte del personal de l’Administració de 
l’Estat transferit i adscrit al seu servei i que s’enumeren a 
la lletra c) del número 1 de l’article 13, al paràgraf tercer 
del número 3 de l’article 23 i a la lletra c) del número 3 de 
l’article 28, tots d’aquest text.

TíTOL PRIMER

Drets passius del personal comprès al número 1
de l’article 3r d’aquest text

SuBTíTOL PRIMER

Disposicions generals

CAPíTOL PRIMER

Drets passius

Article 5è Legalitat en la matèria.—Només per llei es 
poden establir drets passius diferents dels recollits en 
aquest text, així com ampliar-los, millorar-los, reduir-los o 
alterar-los.

Article 6è Naturalesa.—1. Els drets passius són 
inembargables, irrenunciables o inalienables. No poden 
ser objecte de cessions, convenis o contractes de qualse-
vol classe, i s’originen, es transmeten i s’extingeixen úni-
cament per les causes determinades en aquest text.

2. Els drets passius són imprescriptibles, i cal ate-
nir-se al que preveu l’article 7è següent respecte a la cadu-
citat dels seus efectes.

Article 7è Exercici.—1. El reconeixement dels drets 
passius l’han d’instar els mateixos interessats o els seus 
representants legals, per si mateixos o per mitjà d’un 
mandatari designat en forma, sense perjudici dels supò-
sits en què es determini per reglament la incoació d’ofici 
del procediment administratiu corresponent.

2. El dret a la titularitat de les prestacions de classes 
passives es pot exercir en qualsevol moment posterior a 

h) Els funcionaris en pràctiques pendents d’incorpo-
ració definitiva als diferents, cossos, escales i places, així 
com els alumnes d’acadèmies i escoles militars a partir de 
la seva promoció a cavaller alferes cadet, alferes alumne, 
sergent alumne o guàrdia marina.

i) Els expresidents, vicepresidents i ministres del 
Govern de la Nació i altres càrrecs esmentats a l’article 51 
d’aquest text.

j) El personal que compleixi el servei militar en qual-
sevol de les seves formes, els cavallers cadets, alumnes i 
aspirants de les escoles i acadèmies militars i el personal 
civil que faci una prestació social substitutòria del servei 
militar obligatori.

2. Aquest àmbit personal de cobertura del règim de 
classes només es pot ampliar o restringir per llei.

Article 3r Legislació reguladora.—1. Es regulen pel 
títol I d’aquest text i les seves disposicions de desplega-
ment els drets passius causats pel personal comprès en 
l’àmbit de cobertura del règim de classes passives que 
s’esmenten a continuació:

a) El personal esmentat a les lletres a) a e), totes 
dues incloses, i g) del número 1 del precedent article 2n 
que, després del 31 de desembre de 1984, es trobi en 
qualsevol situació administrativa, separat del servei o 
sancionat amb la pèrdua de feina i que no hagi estat decla-
rat jubilat o retirat abans de la data esmentada.

b) El personal que a partir de l’1 de gener de 1986 
estigui com a funcionari en pràctiques i el que a partir de 
l’1 de gener de 1985 fos alumne d’alguna escola o acadè-
mia militar i hagués estat promogut a cavaller alferes 
cadet, alferes alumne, sergent alumne o guàrdia marina.

c) Els expresidents, vicepresidents i ministres del 
Govern de la Nació i altres càrrecs esmentats a l’article 51 
d’aquest text, a favor del seus familiars, quan el fet cau-
sant d’aquests drets s’hagi produït després del 31 de 
desembre de 1985.

d) El personal militar que després del 31 de desem-
bre de 1984 estigués complint el servei militar en qualse-
vol de les seves formes, els cavallers cadets, alumnes i 
aspirants de les escoles i acadèmies militars que a partir 
d’aquesta data estiguessin cursant estudis en els centres 
esmentats, així com el personal civil que, igualment a par-
tir d’aquest moment, dugui a terme una prestació social 
substitutòria del servei militar obligatori.

e) Els funcionaris interins quan el fet causant 
d’aquests drets s’hagi produït després del 31 de desem-
bre de 1985.

2. Es regulen per la legislació vigent a 31 de desem-
bre de 1984, amb les modificacions que es recullen al títol 
II d’aquest text, els drets passius causats pel personal 
comprès en l’àmbit de cobertura del règim de classes pas-
sives de l’Estat que s’esmenten a continuació:

a) El personal esmentat a les lletres a) a e), totes 
dues incloses, i g) del número 1 de l’article 2n precedent 
que abans de l’1 de gener de 1985 hagi mort o hagi estat 
declarat jubilat o retirat.

b) Els expresidents, vicepresidents i ministres del 
Govern de la Nació i altres càrrecs esmentats a l’article 51 
d’aquest text en el seu propi favor, sempre, i a favor dels 
seus familiars quan el fet causant s’hagi produït abans de 
l’1 de gener de 1986.

c) Els funcionaris interins, quan el fet causant s’hagi 
produït abans de l’1 de gener de 1986.

3. Als efectes del que disposa el número anterior, 
s’entén per legislació vigent en matèria de classes passi-
ves el 31 de desembre de 1984 la següent:

a) L’Estatut de classes passives de l’Estat i el Regla-
ment per a la seva aplicació, aprovats pels reials decrets 
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de l’article 2n d’aquest text, que sigui separat del servei o 
sancionat amb pèrdua de feina, sigui quina sigui la causa 
que determini aquesta separació o sanció, no perd els 
drets passius que per a ell mateix o per als seus familiars 
pugui haver adquirit fins aquell moment.

CAPíTOL II

CompetènCia i proCeDiment en matèria De Classes passives
De l’estat

Article 11. Competència per al reconeixement de 
drets passius i la concessió de les prestacions de classes 
passives de l’Estat.—1. El reconeixement de drets passius 
i la concessió de les prestacions de classes passives cau-
sades al seu favor o en el dels seus familiars pel personal 
a què es refereix el número 1 de l’article 3r d’aquest text 
correspon a la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, a 
excepció del personal militar que s’esmenta al número 
següent.

2. El reconeixement de drets passius i la concessió 
de les prestacions de classes passives causades per mili-
tars professionals, siguin o no de carrera, i per personal 
militar de les escales de complement i reserva naval i per 
personal que estigués prestant el servei militar en qualse-
vol de les seves formes correspon al Consell Suprem de 
Justícia Militar.

3. El reconeixement de drets passius i la concessió de 
les prestacions causades per personal comprès al número 
1 de l’article 3r d’aquest text que hagin prestat serveis de 
caràcter civil i militar correspon a la Direcció General de 
Costos de Personal i Pensions Públiques o al Consell 
Suprem de Justícia Militar segons la naturalesa dels 
últims serveis prestats a l’Estat per aquest personal i amb 
independència de l’extensió temporal dels uns i dels 
altres, sense perjudici del que disposa la disposició trans-
itòria quarta d’aquest text.

4. Les competències esmentades en aquest precepte 
s’entenen sense perjudici de les funcions que en la matè-
ria correspongui exercir als serveis jurídics, fiscals o inter-
vencions delegades corresponents.

Article 12. Competència per al pagament de les pres-
tacions de classes passives de l’Estat.—1. D’acord amb 
el que disposa l’article 75 de la vigent Llei general pressu-
postària de 4 de gener de 1977, correspon al director gene-
ral del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Economia 
i Hisenda l’ordenació del pagament de les prestacions de 
classes passives causades pel personal comprès al 
número 1 de l’article 3r d’aquest text.

2. La realització de les funcions materials de paga-
ment d’aquestes prestacions correspon a la Direcció 
General del Tresor i Política Financera, respecte de les que 
figurin consignades a la caixa pagadora central, i als dele-
gats d’hisenda o caps d’administracions d’hisenda, res-
pecte de les que figurin consignades en les respectives 
caixes.

3. Correspon a la Direcció General de Costos de Per-
sonal i Pensions Públiques i a les delegacions i, si s’escau, 
administracions d’hisenda, segons el que es determini 
per reglament:

a) La tramitació de la liquidació d’alta en nòmina del 
titular de les prestacions de classes passives i la pràctica 
de la revaloració de l’import d’aquestes prestacions.

b) Disposar les rehabilitacions en el pagament de les 
prestacions i les acumulacions del dret a aquestes.

c) La realització de les funcions de consignació del 
pagament de les prestacions de classes passives, que, en 
tot cas, inclouen les de resoldre les peticions de trasllat o 
canvi de caixa pagadora.

l’ocurrència del fet que el causi, d’acord amb el que es diu 
al número 2 de l’article anterior.

No obstant això, si no es pot efectuar el reconeixe-
ment del dret a la titularitat de les prestacions, per una 
causa imputable a l’interessat, dins els cinc anys comp-
tats a partir del dia en què aquest es va exercir, caduquen 
tots els efectes derivats de la petició deduïda i els efectes 
econòmics d’aquest dret només es produeixen a partir del 
dia primer del mes següent al de l’esmena per part l’inte-
ressat dels defectes que se li imputen.

Igualment, si el dret s’exerceix un cop transcorreguts 
cinc anys comptats a partir de l’endemà del seu naixe-
ment, els seus efectes econòmics només es produeixen a 
partir del primer dia del mes següent al de presentació de 
la petició oportuna.

3. El dret al cobrament de les prestacions de classes 
passives es pot exercir en qualsevol moment posterior al 
de reconeixement del dret a la titularitat d’aquestes, de 
conformitat amb el que disposa el número 2 de l’article 
precedent.

Sense perjudici d’això, caduquen els efectes d’aquell 
pel no-exercici del dret durant cinc anys comptats a partir 
de l’arrencada del dret a la titularitat de les prestacions i 
per falta de presentació, dins el mateix termini, de la docu-
mentació necessària per a la inclusió a la nòmina.

En aquests casos la rehabilitació en el cobrament o la 
inclusió a la nòmina es fa amb efectes econòmics del pri-
mer del mes següent al d’exercici d’aquest dret o al de la 
presentació de la documentació indicada.

Article 8è. Successió en l’exercici.—1. Si iniciat de 
manera reglamentària un procediment administratiu per 
al reconeixement d’algun dret passiu l’interessat mor 
durant la seva tramitació i una part legítima n’insta la con-
tinuació, s’ha d’ultimar aquell i fer la declaració que cor-
respongui, i, si s’escau, s’han d’abonar als hereus per dret 
civil les quantitats meritades.

2. Quan mori el beneficiari d’alguna prestació de 
classes passives de l’Estat, els havers en què aquesta es 
concreta, meritats i no percebuts, s’han d’abonar als 
hereus per dret civil, a instància de part legitima.

L’exercici de l’acció per un dels hereus redunda en 
benefici dels altres que hi pugui haver.

3. En qualsevol dels casos a què es refereixen els 
dos números anteriors, la sol·licitud s’ha de formular dins 
el termini de cinc anys a comptar de l’endemà de la mort 
de l’interessat. Transcorregut aquest termini, s’entén pres-
crit el dret.

Article 9è Dret d’opció per raó d’incompatibili-
tat.—1. En els casos en què assisteixi a una persona el 
dret al cobrament de més d’una prestació de classes passi-
ves que, d’acord amb les normes d’aquest text o amb la 
legislació vigent en cada moment, siguin incompatibles en 
la seva percepció simultània o en el fet que, gaudint d’una 
prestació, adquireixi el dret a una altra o a altres incompa-
tibles amb aquesta, l’interessat pot exercir un dret d’opció 
pel cobrament de la prestació que estimi més convenient, 
sense que aquest dret es pugui exercir més d’una vegada.

No obstant això, quan per aplicació de disposicions de 
caràcter general resulti alterada la quantia d’alguna de les 
prestacions incompatibles, es pot exercir de nou aquest 
dret d’opció, una sola vegada per a cada cas.

2. El mateix s’entén en cas que hi hagi incompatibili-
tat en la percepció simultània d’una prestació de classes 
passives i d’alguna renda d’una altra naturalesa o entre 
aquesta prestació i alguna situació personal de l’interes-
sat, i aquest pot exercir l’opció pel cobrament de la renda 
o per la situació que consideri més convenient en els 
mateixos termes exposats al número anterior.

Article 10. Drets passius del personal separat del ser-
vei o sancionat amb pèrdua de feina.—El personal esmen-
tat a les lletres a) a h), totes dues incloses, del número 1 
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a anys de servei a l’Estat, a la corresponent entitat gestora 
de la Seguretat Social o a la Mutualitat esmentat.

2. Als efectes d’aquest article, s’entén que els serveis 
que puguin ser reconeguts al personal comprès al número 
1 de l’article 3r d’aquest text en virtut de la legislació d’in-
dult i amnistia o el temps de permanència d’aquest com a 
funcionari en pràctiques pendent d’incorporació al corres-
ponent cos, escala o plaça o com a alumne d’acadèmies 
militars a partir de la seva promoció a cavaller alferes 
cadet, alferes alumne, sergent alumne o guàrdia marina, 
són serveis prestats a l’Estat o a la corresponent Adminis-
tració pública.

3. El còmput a efectes del règim de classes passives 
dels serveis reconeguts pels òrgans i entitats esmentats 
és de la competència exclusiva de la Direcció General de 
Costos de Personal i Pensions Públiques o del Consell 
Suprem de Justícia Militar, segons que es tracti de serveis 
civils o militars.

Article 14. Revisió d’actes administratius per via de 
recurs.—1. Els acords de la Direcció General de Costos 
de Personal i Pensions Públiques i la Direcció General del 
Tresor i Política Financera en matèria de classes passives 
que sigui de la seva competència, de conformitat amb el 
que disposen els articles precedents, poden ser objecte 
de recurs, si s’escau, pels interessats davant el Tribunal 
Econòmic Administratiu Central, d’acord amb les normes 
reguladores del procediment economicoadministratiu 
que en cada moment estiguin vigents, prèviament a la 
interposició del corresponent recurs contenciós adminis-
tratiu.

2. Els acords del Consell Suprem de Justícia Militar 
en matèria de classes passives que sigui de la seva com-
petència d’acord amb el que disposen els articles anteri-
ors causen estat en via administrativa i són susceptibles 
de recurs davant la jurisdicció contenciosa administra-
tiva.

3. Els acords de les delegacions o administracions 
d’Hisenda en matèria de classes passives que sigui de la 
seva competència de conformitat amb el que disposen els 
articles precedents poden ser objecte de recurs en alçada 
davant la Direcció General de Costos de Personal i Pensi-
ons Públiques o davant la Direcció General del Tresor i 
Política Financera, segons que correspongui d’acord amb 
les normes següents:

a) Són susceptibles de recurs, si s’escau, en alçada 
davant la Direcció General de Costos de Personal i Pensi-
ons Públiques, els acords de les delegacions o adminis-
tracions d’Hisenda que es refereixin a rehabilitacions o 
acumulacions de drets passius, consignació del seu paga-
ment, així com els que es refereixin a expedients de liqui-
dació d’alta en nòmina dels perceptors de classes passi-
ves de l’Estat o revaloració de l’import de les prestacions 
de classes passives.

b) Són susceptibles de recurs davant la Direcció 
General del Tresor i Política Financera els acords dels 
òrgans administratius indicats que es refereixin al paga-
ment material de les prestacions de classes passives.

Els acords que les direccions generals esmentades 
adoptin respecte d’aquests recursos d’alçada poden ser 
objecte de recurs davant el Tribunal Econòmic Administra-
tiu Central, prèviament a la interposició del recurs conten-
ciós administratiu corresponent.

4. Amb caràcter previ a la interposició de la reclama-
ció economicoadministrativa l’interessat pot interposar 
recurs de reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte que 
s’impugni, d’acord amb les normes vigents en cada 
moment.

5. El recurs de reposició previ al recurs contenciós 
administratiu es regula pel que disposen els articles 52 a 
54 de la Llei de 27 de desembre de 1956, de la jurisdicció 

4. Així mateix, correspon a la Direcció General de 
Costos de Personal i Pensions Públiques i a les delegaci-
ons o administracions d’hisenda, si s’escau, l’administra-
ció dels crèdits que figurin en la secció de classes passi-
ves del pressupost de despeses de l’Estat i l’aprovació, 
disposició, contracció d’obligacions i proposta dels paga-
ments de les prestacions de classes passives.

5. Les competències esmentades en aquest precepte 
s’entenen sense perjudici de les funcions que en la matè-
ria correspongui exercir a les intervencions delegades 
corresponents.

Article 13. Competència per al reconeixement de ser-
veis.—1. La competència per al reconeixement de ser-
veis prestats a l’Estat pel personal comprès al número 1 
de l’article 3r d’aquest text als efectes del seu còmput en 
el règim de classes passives correspon:

a) Respecte dels serveis prestats a l’Administració 
civil de l’Estat pel personal comprès en l’àmbit de cober-
tura del règim de classes passives, als subsecretaris dels 
diferents departaments ministerials, quant als prestats en 
els serveis centrals de cada departament o els seus orga-
nismes autònoms i als delegats del Govern o governadors 
civils en relació amb els serveis prestats en serveis perifè-
rics d’àmbit regional o provincial.

b) Respecte dels serveis prestats a l’Administració 
militar de l’Estat per personal comprès en l’àmbit de 
cobertura del règim de classes passives, al Consell Suprem 
de Justícia Militar.

c) Respecte dels serveis prestats a les administraci-
ons territorials per personal comprès en l’àmbit de cober-
tura del règim de classes passives, a les autoritats amb 
competència en matèria de personal de les corresponents 
comunitats autònomes o corporacions locals.

d) Respecte dels serveis prestats a l’Administració de 
justícia per personal comprès en l’àmbit de cobertura del 
règim de classes passives, als serveis corresponents del 
Consell General del Poder Judicial, en relació amb els ser-
veis prestats en la carrera judicial, i als de la Direcció 
General de Relacions amb l’Administració de justícia del 
Ministeri de Justícia, en relació amb els prestats en la car-
rera fiscal, el Secretariat de l’Administració de justícia i en 
la resta de cossos o escales de l’Administració de justícia.

e) Respecte dels serveis prestats a l’Administració de 
les Corts Generals per personal comprès en l’àmbit de 
cobertura del règim de classes passives, als serveis admi-
nistratius competents de les Corts Generals.

f) Respecte dels serveis prestats a l’Administració 
d’altres òrgans constitucionals o estatals, el personal dels 
quals, per disposició legal expressa, estigui inclòs en 
l’àmbit de cobertura del règim de classes passives, als 
serveis corresponents de cadascun d’aquests òrgans.

g) Respecte dels serveis prestats a l’Estat pels expre-
sidents, vicepresidents i ministres del Govern de la Nació 
a l’autoritat del Ministeri de Relacions amb les Corts i el 
Secretariat del Govern que correspongui; respecte dels 
prestats pels exfiscals generals de l’Estat, a l’autoritat del 
Ministeri de Justícia que correspongui; respecte dels pres-
tats pels expresidents del Congrés dels Diputats i del Tri-
bunal de Comptes i pels exdefensors del poble, a la Presi-
dència de la dita Cambra; respecte dels prestats pels 
expresidents del Senat, a la Presidència d’aquest; respecte 
dels prestats pels expresidents del Tribunal Constitucio-
nal, a l’autoritat del Tribunal esmentat que correspongui, i, 
finalment, respecte dels prestats pels expresidents del 
Consell General del Poder Judicial i del Consell d’Estat, a 
l’autoritat corresponent dels dits òrgans constitucionals.

h) Respecte dels anys de cotització a qualsevol dels 
règims de la Seguretat Social o a la Mutualitat Nacional 
de Previsió de l’Administració local, que, d’acord amb el 
que disposa l’article 32 d’aquest text, s’hagin de tenir com 
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cies ordinàries o per raó de lesió, mort o desaparició pro-
duïda en acte de servei o com a conseqüència d’aquest i 
d’acord amb les disposicions d’aquest text.

2. El dret a les prestacions de classes passives que 
es reconeguin en virtut de llei a favor d’una persona deter-
minada dóna origen a pensions excepcionals que es regu-
len, en primer terme, pel que es disposi a la llei de la seva 
concessió i en el que no prevegi aquesta per les disposici-
ons d’aquest text refós.

Article 20. Meritació de les pensions.—1. Les pensi-
ons que regula aquest text es meriten:

a) Des del primer dia del mes següent al de la jubila-
ció o retir del funcionari.

b) Des del primer dia del mes següent al de la mort 
del causant, en el cas de les pensions de viduïtat i orfan-
dat.

c) Quan es tracti de pensions a favor de pares, des 
del primer dia del mes següent al de la mort del causant 
del dret si no existeix cònjuge vidu d’aquest o orfes 
d’aquest amb aptitud legal per cobrar pensió o des del 
primer dia del mes següent al de la mort o pèrdua d’apti-
tud legal del cònjuge vidu o els orfes en cas que n’hi 
hagi.

2. Les regles que sobre la meritació de les pensions 
de classes passives conté el número anterior s’entenen 
sense perjudici de les regles que sobre caducitat conté el 
número 2 de l’article 7è precedent.

Article 21. Embargament de les pensions i suspensió 
del seu pagament.—1. Les pensions de classes passives 
només es poden embargar en els casos i en la proporció i 
amb la preferència que estableixen les lleis civils.

L’autoritat judicial que decreti l’embargament ha d’ex-
pressar en el despatx que no hi ha altres béns que hagin 
de ser preferentment embargats i que l’ordenat no exce-
deix la porció legalment embargable. Si no consten 
aquests aspectes en el manament, l’Administració sol-
licita al jutge la constància expressa d’aquests en el des-
patx abans de procedir a la seva execució.

2. L’Administració pot acordar la suspensió del paga-
ment de qualsevol pensió de classes passives quan, 
requerit individualment el seu titular amb les formalitats 
establertes a aquest efecte per reglament perquè informi 
sobre la seva aptitud legal per a la percepció d’aquesta o 
en relació amb la seva situació econòmica, incompleixi 
aquest requeriment i de la seva actitud activa o passiva es 
dedueixi un propòsit deliberat d’eludir-lo.

Article 22. Percepcions annexes a les pensions de 
classes passives.—1. Juntament amb la pensió de clas-
ses passives de què es tracti, es perceben les prestacions 
d’ajuda familiar que puguin correspondre de conformitat 
amb la legislació reguladora d’aquestes prestacions.

2. Juntament amb les dotze mensualitats ordinàries 
que es perceben l’any de la pensió corresponent, el titular 
d’aquesta pensió percep dues mensualitats extraordinà-
ries que es regeixen pel que disposen les normes 
següents:

a) Es meriten el primer dia dels mesos de juny i 
desembre, sempre que la meritació de la pensió a què 
s’apliqui comprengui, almenys, les dates esmentades, i es 
perceben, juntament amb l’ordinària corresponent, en la 
nòmina d’aquests mesos.

b) Aquestes dues mensualitats extraordinàries són 
de la mateixa quantia que les ordinàries i no poden ser 
inferiors a la pensió més els complements per a mínims 
que, si s’escau, s’hi apliquin.

c) No obstant això, en el supòsit de la primera paga 
extraordinària a partir de la data d’arrencada de la pensió 
reconeguda o modificada o del moment de la rehabilita-
ció en el cobrament d’aquesta a favor del pensionista que 
hagi perdut el dret al cobrament per qualsevol circums-

contenciós administrativa, i 126 de la Llei de procediment 
administratiu de 17 de juliol de 1958.

6. No es reputen en cap cas com a recursos les sol-
licituds de reconeixement o modificació de drets passius 
que es basin a haver desaparegut la incompatibilitat o 
concurrència de percepcions o situacions que van servir 
de fonament a una resolució denegatòria o limitadora 
d’aquests o en l’existència de fets o drets que no es van 
tenir en compte o no existien en dictar l’acord primitiu, 
sense perjudici de les regles que sobre caducitat dels 
efectes d’aquests drets conté aquest text.

Article 15. Revisió d’ofici d’actes administratius en 
matèria de classes passives.—1. La revisió d’ofici dels 
actes administratius en matèria de classes passives s’ha 
d’ajustar al que disposen els articles 109, 110, 111 i 112 de 
la Llei de procediment administratiu de 17 de juliol de 
1958 i els corresponents a les normes d’adaptació 
d’aquesta a l’Administració militar.

2. L’Administració pot reformar o modificar en qual-
sevol temps, mitjançant un acord motivat, els actes que, 
tot i estar subjectes a revisió periòdica o a una determi-
nada condició o acordats amb caràcter provisional, es 
revelin indeguts com a conseqüència d’aquesta revisió o 
del compliment de la condició de què es tracti o de la seva 
elevació a definitius. El caràcter revisable, condicional o 
provisional dels actes de què es tracti ha de constar 
expressament en l’acte mateix o estar previst en una dis-
posició de caràcter general.

Article 16. Reintegrament al Tresor Públic de les 
quantitats indegudament percebudes.—1. Les quantitats 
que els beneficiaris de les prestacions de classes passives 
hagin percebut indegudament les han de reintegrar al Tre-
sor ells o els seus drethavents i, si no es reintegren, són 
exigibles per la via de constrenyiment, sense perjudici de 
les responsabilitats d’un altre ordre en què s’hagi pogut 
incórrer.

2. No es pot exigir el reintegrament del que s’ha per-
cebut indegudament al perceptor de les corresponents 
quantitats, sense la revisió o reforma prèvia de l’acte o 
acord que hagi donat origen al pagament d’aquestes 
quantitats.

Article 17. Interdicció de declaracions preventives.—En 
cap cas són procedents les declaracions preventives de drets 
passius que se sol·licitin abans del moment d’ocurrència del 
fet causant d’aquests o sense que el titular eventual d’aquells 
reuneixi tots els requisits exigits per aquest text per a la seva 
titularitat.

SuBTíTOL SEGON

Prestacions del règim de classes passives de l’Estat a 
favor del personal comprès a l’article 3r, número 1, 

d’aquest text

CAPíTOL PRIMER

DisposiCions generals

Article 18. Prestacions de classes passives.—1. El 
personal comprès al número 1 de l’article 3r d’aquest text 
al moment de ser jubilat o retirat o al moment de morir o 
ser declarat mort, causa dret, en favor seu o en el dels 
seus familiars, en les condicions i amb els requisits que 
s’estableixen en el mateix text, a les prestacions que regu-
len els articles següents.

2. Aquestes prestacions són exclusivament de caràc-
ter econòmic i pagament periòdic i es concreten en les 
pensions de jubilació o retir, de viduïtat, d’orfandat i a 
favor dels pares que es regulen en aquest text.

Article 19. Classes de pensions.—1. Les pensions 
que regula aquest text són ordinàries o extraordinàries, 
segons que el seu fet causant es produeixi en circumstàn-
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Si per qualsevol circumstància no és possible la desvi-
ació de la quota a la nòmina, el funcionari ha d’ingressar 
mensualment en el Tresor directament les quantitats cor-
responents a les quotes que vagi meritant.

Article 24. Regles sobre nacionalitat.—1. La pèrdua 
de la nacionalitat espanyola del personal comprès al 
número 1 de l’article 3r d’aquest text no suposa la pèrdua 
dels drets passius, que, per a si mateix o els seus famili-
ars, pugui haver causat.

2. La manca de nacionalitat espanyola o la pèrdua 
d’aquesta en els familiars del mateix personal no els priva 
dels drets passius que els puguin correspondre.

Article 25. Incompatibilitat interna de pensions.—1. És 
incompatible la percepció simultània de més de tres pensions 
ordinàries de classes passives de jubilació, viduïtat, orfandat 
o a favor dels pares causades per una persona diferent.

2. És incompatible la percepció simultània de dues o 
més pensions ordinàries de classes passives causades al 
seu favor o en el dels seus familiars per la mateixa per-
sona.

Article 26. Principi de no-duplicitat de cober-
tura. 1.—El personal comprès al número 1 de l’article 
3r d’aquest text que causi pensió al seu favor o en el 
dels seus familiars en qualsevol règim de la Seguretat 
Social i a més en el règim de classes passives com a 
conseqüència d’una única prestació de serveis a l’Admi-
nistració ha d’optar per percebre la pensió que consi-
deri més convenient, sense que pugui percebre les dues 
a la vegada.

2. Si aquest personal o els seus drethavents opten 
per percebre les pensions alienes al règim de classes pas-
sives, però acrediten la prestació per part del causant dels 
drets passius d’algun període de serveis a l’Administració 
no simultanis amb el que ha donat origen a aquelles, 
tenen dret a percebre les pensions del règim de classes 
passives que es dedueixin, exclusivament, del període de 
temps esmentat.

Article 27. Revaloració de pensions, complements 
econòmics i limitacions en el creixement d’aques-
tes.—1. La revaloració de pensions de classes passives es 
verifica d’acord amb els coeficients d’increment que, per a 
cada exercici econòmic, estableixi la corresponent Llei de 
pressupostos generals de l’Estat. Aquests coeficients no 
poden determinar, en cap cas, un increment mitjà que sigui 
inferior a l’increment mitjà que es disposi per a les retribu-
cions bàsiques dels funcionaris públics.

En cap cas la quantia de les prestacions de classes 
passives no pot experimentar cap variació en concepte 
d’actualització, excepte les determinades a la Llei de pres-
supostos, sense que les modificacions dels havers actius 
dels funcionaris tinguin incidència en els de classes passi-
ves.

2. Les pensions de classes passives reconegudes a 
l’empara de les disposicions d’aquest text que no arribin 
a l’import mínim de protecció establert en consideració a 
la seva classe i per a cada exercici econòmic, per al règim 
general de la Seguretat Social, es poden complementar 
fins a l’import esmentat en els termes i en la forma que 
s’estableixin per reglament, ateses les peculiaritats del 
règim de classes passives. El complement és incompati-
ble amb la percepció per part de la unitat familiar del pen-
sionista d’ingressos anuals superiors als fixats a aquest 
efecte per la Llei de pressupostos generals de l’estat de 
cada exercici econòmic.

3. L’import íntegre de les pensions de classes passi-
ves s’ha d’ajustar, en la forma que es determini per regla-
ment, a les normes que, sobre limitació en el creixement i 
assenyalament inicial de pensions, es determinin per a 
cada exercici econòmic en la corresponent Llei de pressu-
postos generals de l’Estat, llevat dels supòsits previstos al 
número 2 de l’article 50 següent. Si, com a conseqüència 
d’això, el seu import s’ha de minorar, aquesta minoració 

tància, la dita paga s’abona per raó d’una sisena part per 
cadascun dels mesos que hi hagi entre aquell en què es 
comptin els efectes inicials de la pensió o de la rehabilita-
ció del dret al cobrament i aquell en què es produeix la 
meritació de la paga extraordinària.

Igualment, en el supòsit de mort del pensionista o de 
pèrdua per aquest del seu dret al cobrament de la pensió 
per qualsevol circumstància, la paga extraordinària 
següent a l’última percebuda s’entén meritada el primer 
del mes en què ocorri l’òbit o la pèrdua del dret i s’abona, 
juntament amb l’última mensualitat de la pensió a què 
tingui dret el pensionista o com a havers meritats i no 
percebuts als seus hereus per dret civil, per raó d’una 
sisena part per cadascun dels mesos que hi hagi entre 
l’immediatament posterior a la meritació de l’última paga 
i el de l’òbit o pèrdua de l’aptitud legal, tots dos inclosos.

d) Les pensions del règim de classes passives la per-
cepció simultània de les quals amb les de qualsevol altre 
règim de protecció social estigui legalment autoritzada 
són compatibles tant respecte de les meritacions ordinà-
ries com de les extraordinàries. Així mateix, les pensions 
del règim de classes passives, la percepció simultània de 
les quals amb els salaris o retribucions corresponents a 
un lloc de treball en el sector públic estigui legalment 
autoritzada, són compatibles tant respecte de les merita-
cions ordinàries com de les extraordinàries.

Article 23. Quota de drets passius.—1. El personal 
comprès al número 1 de l’article 3r d’aquest text està sub-
jecte al pagament d’una quota de drets passius la quantia 
de la qual es determinarà mitjançant l’aplicació a l’haver 
regulador que serveixi de base per al càlcul de la corres-
ponent pensió de jubilació o retir, reduït, si s’escau, 
d’acord amb les previsions del número 4 de l’article 30 i 
de les disposicions addicionals cinquena i sisena d’aquest 
text, del tipus percentual del 3,86 per 100. Aquest tipus 
percentual és de l’1,93 per 100 per al personal militar pro-
fessional que no sigui de carrera o per al personal militar 
de les escales de complement o reserva naval.

Els funcionaris en pràctiques i els alumnes d’escoles i 
acadèmies militars a partir de la seva promoció a cavaller 
alferes cadet, alferes alumne, sergent alumne o guàrdia 
marina estan subjectes al pagament de la mateixa quota, 
la quantia de la qual és la que resulti de l’aplicació del 
tipus del 3,86 per 100 a l’haver regulador corresponent a 
l’ocupació d’alferes o sergent o al cos, escala, plaça o car-
rera corresponent.

Mentre el funcionari presti serveis a l’Estat que no 
estiguin expressament considerats com a efectius o esti-
gui en qualsevol situació que no sigui considerada als 
efectes esmentats, d’acord amb el que diu l’article 32 
d’aquest text, tampoc no està subjecte al pagament de la 
quota de drets passius.

2. La quantia mensual de la quota de drets passius 
s’obté dividint per catorze l’anual obtinguda de conformi-
tat amb el que disposa el paràgraf primer del número 
anterior i s’abona doblement els mesos de juny i desem-
bre.

3. L’exacció d’aquesta quota es verifica mitjançant la 
corresponent retenció del seu import en cada nòmina que 
es faci efectiva al funcionari.

L’oficina pagadora dels havers que percebi el funcio-
nari que es trobi en situació de serveis especials o militar 
legalment assimilable a aquesta, mentre estigui en 
aquesta situació, ha de retenir l’import de la quota de 
drets passius corresponent al funcionari esmentat en cada 
nòmina que li faci efectiva i ingressar en el Tresor Públic 
les quantitats així desviades.

Així mateix, en el cas del funcionari de l’Estat transfe-
rit a una comunitat autònoma, els serveis corresponents 
d’aquesta han de procedir a retenir l’import de la quota en 
cada nòmina que es faci efectiva a aquell i a ingressar en 
el Tresor Públic les quantitats retingudes.
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rera fiscal, al secretariat de l’Administració de justícia o a 
la resta de cossos o escales de l’Administració de justícia.

f) Quan es tracti de jubilació de qualsevol classe de 
funcionaris de les Corts Generals, pels serveis administra-
tius competents de les Corts Generals.

g) Quan es tracti de jubilació de qualsevol classe de 
funcionaris d’òrgans constitucionals o estatals, inclosos 
en l’àmbit de cobertura del règim de classes passives, 
pels serveis corresponents de l’òrgan de què es tracti.

Article 29. Període de carència.—Perquè el personal 
comprès en aquest capítol causi al seu favor dret a la pen-
sió ordinària de jubilació o retir, ha d’haver completat nou 
anys de serveis efectius a l’Estat sigui quina sigui la classe 
de jubilació o retir que es declari en la seva relació.

Article 30. Havers reguladors.—1. Els havers regu-
ladors aplicables per a la determinació de les pensions de 
classes passives causats a favor seu pel personal com-
près en aquest capítol s’estableixen a la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat per a cada exercici econòmic.

2. En el cas del personal ingressat després de l’1 de 
gener de 1985, en algun cos, escala, plaça, ocupació o 
categoria administrativa, sigui provinent o no d’algun 
altre cos, escala, plaça, ocupació o categoria, els havers 
reguladors corresponents als serveis prestats després de 
la data esmentada s’assignen en funció del grup de clas-
sificació en què s’enquadrin els cossos, escales, places, 
ocupacions o categories en què prestava serveis, d’acord 
amb la titulació acadèmica exigida per accedir-hi i de con-
formitat amb les regles de l’article 25 de la Llei 30/1984, de 
2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 
En el cas del personal provinent d’algun cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria administrativa, els havers regula-
dors corresponents s’han de tenir en compte, sense efec-
tes retroactius, exclusivament per al càlcul de la part de 
pensió corresponent als anys de servei prestats després 
de l’1 de gener de 1985.

El que disposa el paràgraf anterior no s’aplica si el 
canvi de classificació administrativa es produeix en el 
curs natural de la carrera professional del personal cor-
responent per ascens a aquesta.

Així mateix, en el supòsit que, després de l’1 de gener 
de 1985, hagin variat amb caràcter general les condicions 
de titulació exigides per a l’ingrés a un determinat cos, 
escala, plaça, ocupació o categoria, i s’ha produït un canvi 
en l’enquadrament del dit cos, escala, plaça, ocupació o 
categoria, en els grups de classificació per titulació de l’ar-
ticle 25 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, l’haver regulador 
aplicable als serveis prestats pel funcionari en el cos, 
escala, plaça, ocupació o categoria després del canvi de 
condicions de titulació és el corresponent al nou grup de 
classificació, sense que, en cap cas, aquell tingui efecte 
retroactiu.

3. En el cas del personal ingressat al servei de l’Ad-
ministració civil o militar de l’Estat, de la de justícia o de 
les Corts Generals abans de l’1 de gener de 1985, sense 
perjudici del que diu el número anterior que li pugui ser 
aplicable, els havers reguladors s’assignen:

a) Respecte dels serveis prestats a l’Administració 
civil o militar de l’Estat o a la de justícia, d’acord amb l’ín-
dex de proporcionalitat i grau de carrera administrativa, o 
amb l’índex multiplicador legalment atribuït el 31 de 
desembre de 1984 als diferents cossos, escales, places, 
ocupacions o categories en què hagi prestat serveis al 
llarg de la seva vida administrativa.

b) Respecte dels serveis prestats a les Corts Gene-
rals, s’assignen els havers reguladors en funció dels cos-
sos o escales en què s’hagin prestat aquests.

La Direcció General de Costos de Personal i Pensions 
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda ha de fixar, 
per analogia de funcions i titulació, l’haver regulador que 
sigui aplicable als serveis prestats en cossos, escales, pla-

no suposa cap minva dels altres efectes annexos al reco-
neixement del dret passiu.

CAPíTOL II

pensions orDinàries De jubilaCió i retir a favor Del personal 
esmentat a la lletra a) Del número 1 De l’artiCle 3r D’aquest 

text

Article 28. Fet causant de les pensions.—1. El fet 
causant de les pensions que es regulen en aquest capítol 
és la jubilació o retir del personal corresponent.

2. Aquesta jubilació o retir pot ser:

a)  De caràcter forçós, que es declara automàtica-
ment en complir el personal l’edat legalment assenyalada 
per a cada cas com a determinant de la jubilació o retir.

No obstant això, si el personal de què es tracti en com-
plir l’edat per a la seva jubilació o retir forçós, té recone-
guts sis anys de serveis efectius a l’Estat i no ha completat 
els nou que, com a mínim, s’exigeixen a l’article 29 
següent per causar dret a pensió en favor seu pot sol-
licitar una pròrroga en el servei actiu de l’òrgan compe-
tent per acordar la seva jubilació, pròrroga que ha de 
comprendre exclusivament el període temporal que li falti 
per omplir el de carència a què s’ha fet referència i que es 
concedeix sempre que l’interessat es pugui considerar 
apte per al servei.

b) De caràcter voluntari, que es declara a instància 
de part, sempre que l’interessat hagi complert els seixanta 
anys d’edat i hagi reconegut trenta anys de serveis efec-
tius a l’Estat.

c) Per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, 
que es declara d’ofici o a instància de part, quan l’interes-
sat estigui afectat per una lesió o un procés patològic, 
somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversi-
ble o de remota o incerta reversibilitat, la lesió o procés 
del qual l’impossibilitin totalment per a l’exercici de les 
funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera.

3. La jubilació o retir ha de ser acordada, en tots els 
supòsits:

a) Quan es tracti de jubilació forçosa o de jubilació 
per incapacitat permanent per al servei de funcionaris 
civils de l’Administració de l’Estat, pel subsecretari del 
departament ministerial que correspongui, quan el funci-
onari estigui destinat en el moment de la jubilació a ser-
veis centrals de l’Administració de l’Estat i altres entitats 
dependents d’aquesta o pel delegat del Govern o gover-
nador civil que correspongui, quan el funcionari estigui 
destinat a serveis perifèrics d’àmbit regional o provincial, 
respectivament.

b) Quan es tracti de jubilació voluntària de funcio-
nari civil de l’Administració de l’Estat, pel subsecretari del 
departament ministerial al qual estigui adscrit el cos o 
escala a què pertanyi el funcionari, i és el director general 
de la Funció Pública del Ministeri per a les Administraci-
ons Públiques l’autoritat competent per acordar-la, en cas 
que el funcionari pertanyi a un cos o escala adscrit al 
Ministeri per a les Administracions Públiques i dependent 
de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública.

c) Quan es tracti de jubilació de qualsevol classe de 
funcionari de l’Estat transferit a comunitats autònomes, 
per la corresponent conselleria o departament de Funció 
Pública.

d) Quan es tracti de retirs de qualsevol classe, pel 
ministre de Defensa.

e) Quan es tracti de jubilació de qualsevol classe de 
funcionaris de l’Administració de justícia, pels òrgans cor-
responents del Consell General del Poder Judicial, quan el 
funcionari pertanyi a la carrera judicial, i per la Direcció 
General de Relacions amb l’Administració de Justícia del 
Ministeri de Justícia, quan el funcionari pertanyi a la car-
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cossos, escales, places, ocupacions o categories puguin 
donar origen, aïlladament considerats, a diferents pensi-
ons, d’acord amb el que disposa el número 2 de l’article 
25 d’aquest text.

3. En el supòsit previst al número anterior, als efec-
tes de determinació dels percentatges de càlcul aplica-
bles, les fraccions de temps superiors a l’any que corres-
ponguin als diferents serveis prestats pel personal 
comprès en aquest capítol es computen com a temps cor-
responent als serveis prestats a continuació fins a arribar 
als serveis últimament prestats en què l’excés de temps 
resultant no es computa.

4. El càlcul de la pensió de jubilació o retir per inca-
pacitat permanent per al servei del personal comprès en 
aquest capítol es verifica d’acord amb les regles expressa-
des als dos números anteriors, amb la particularitat que 
s’entenen com a serveis efectius prestats al cos, escala, 
plaça, ocupació o categoria al qual figura adscrit en el 
moment en què es produeixi el cessament per jubilació o 
retir per incapacitat permanent els anys complets que fal-
ten a l’interessat per assolir la corresponent edat de jubi-
lació o retir forçós, i es tenen en compte, als efectes opor-
tuns, per al càlcul de la pensió que correspongui. 
S’exceptuen d’aquest còmput especial de serveis els 
supòsits en què el personal de què es tracta sigui declarat 
jubilat o retirat per incapacitat permanent mentre estigui 
en situació d’excedència voluntària o suspensió ferma, o 
situació militar legalment assimilable, o estigui separat 
del servei o sancionat amb pèrdua de feina.

5. La quantia mensual de les pensions s’obté divi-
dint per catorze la pensió anual determinada segons el 
previst amb anterioritat.

Article 32. Serveis efectius a l’Estat.—1. A tots els 
efectes de classes passives i, en especial, als dels articles 
28, 29 i 31 d’aquest text, s’entenen com a anys de servei 
efectiu a l’Estat aquells que:

a) El personal comprès en aquest capítol continuï en 
servei actiu en algun cos, escala, plaça, ocupació o cate-
goria.

b) El personal de què es tracta hagi continuat en situ-
ació de serveis especials i en les extingides d’excedència 
especial o supernumerari, així com en situació d’excedèn-
cia forçosa i en les situacions militars que siguin legal-
ment assimilables a totes aquestes.

c) El personal de què es tracta tingui reconeguts a 
l’empara de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, d’acord 
amb els procediments corresponents, sempre que aquests 
no es comptin com de cotització en qualsevol règim públic 
de Seguretat Social o substitutori d’aquesta o en el de la 
Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració Local.

d) El personal de què es tracta tingui reconeguts a 
l’empara de la legislació d’indult i amnistia per delictes o 
faltes comeses per causa d’intencionalitat política que faci 
referència a la Guerra Civil 1936-1939.

e) El personal de què es tracta tingui reconeguts com 
de cotització a qualsevol règim públic de Seguretat Social 
o substitutori d’aquest o a la Mutualitat Nacional de Previ-
sió d’Administració Local, sempre que, si s’escau, la pres-
tació laboral que hagi donat origen a aquests no sigui 
simultània a la de serveis a l’Estat. Si els anys de cotitza-
ció que s’abonin d’aquesta manera en el règim de classes 
passives donen dret a pensió a l’interessat en qualsevol 
dels règims de previsió aliens, la pensió de classes passi-
ves en què s’hagin abonat aquells és incompatible amb 
l’altra que pugui correspondre i en la que s’hagin compu-
tat aquests anys de cotització.

f) El personal de què es tracta hagi continuat en pràc-
tiques o com a alumne de les acadèmies i escoles militars 
a partir de la seva promoció a cavaller alferes cadet, alfe-
res alumne, sergent alumne o guàrdia marina amb un 
màxim de tres.

ces i ocupacions o categories que no tenien assignat el 31 
de desembre de 1984 índex de proporcionalitat i grau de 
carrera administrativa o índex multiplicador, escoltat l’or-
ganisme o departament ministerial al qual corresponguin 
les competències administratives sobre els corresponents 
cossos, escales, places, ocupacions o categories.

4. L’haver regulador a efectes passius corresponent 
als serveis prestats pel funcionari en règim de jornada 
reduïda per un temps igual o superior a un any es minora 
proporcionalment a la importància econòmica de la reduc-
ció esmentada en les retribucions percebudes per aquest 
en actiu.

5. En cap cas, l’import dels havers reguladors corres-
ponents al funcionari s’entén incrementat amb el de les 
pensions annexes a creus, medalles i recompenses, sense 
perjudici de la seva percepció per la via que sigui proce-
dent.

Article 31. Càlcul de pensions.—1. En el cas del per-
sonal que, des de la data del seu ingrés al servei de l’Estat 
fins al moment de ser declarat jubilat o retirat, hagi pres-
tat serveis en el mateix cos, escala, plaça, ocupació o cate-
goria, s’ha de prendre per al càlcul de la seva pensió anual 
de jubilació o retir, forçós o voluntari, l’haver regulador 
que li correspongui i s’hi ha d’aplicar, amb el mateix 
efecte, el percentatge de càlcul que, atesos els anys com-
plets de serveis efectius a l’Estat que tingui reconeguts, 
escaigui d’entre els que s’indiquen a continuació:

Anys de servei Percentatge 
del regulador Anys de servei Percentatge 

del regulador

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,15
2,35
3,54
4,81
6,14
7,52
8,94

10,41
11,36
13,49
15,10
16,76
18,47
20,22
22,03
23,90
25,81
27,76
29,78
31,84

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40 i més

33,94
36,12
38,34
40,60
42,94
45,32
47,74
50,27
52,82
55,41
58,11
60,84
63,62
66,50
69,42
72,39
75,45
78,57
81,74
85,00

2. En cas que, des de la data d’ingrés al servei de 
l’Estat fins al moment de ser declarat jubilat o retirat, hagi 
prestat serveis en diferents cossos, escales, places, ocu-
pacions o categories, el càlcul de la corresponent pensió 
de jubilació o retir forçós o voluntari s’ha de fer a través 
de la fórmula següent:

P = R1C1 + (R2–R1)C2 + (R3–R2)C3 + ...

en què P és la quantia de la pensió de jubilació o retir; 
R1, R2, R3 ... són els havers reguladors corresponents al 
primer i als successius cossos, escales, places, ocupaci-
ons o categories en què hagi prestat serveis el funcio-
nari, i C1, C2, C3 ..., els percentatges de càlcul correspo-
nents als anys complets de servei efectiu transcorreguts 
des de l’accés al primer i als successius cossos, escales, 
places, ocupacions o categories fins al moment de jubi-
lació o retir, de conformitat amb la taula de percentat-
ges assenyalada al número anterior d’aquest precepte. 

La fórmula precedent és aplicable fins i tot en el supò-
sit que els serveis prestats pel funcionari en els diferents 
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3. La situació econòmica dels perceptors de pensi-
ons de jubilació o retir es revisa d’ofici, amb la periodicitat 
que es determini per reglament, als efectes d’aplicació de 
les normes anteriors, sense perjudici de les revisions que 
siguin procedents a instància de l’interessat.

CAPíTOL III

pensions orDinàries a favor Dels familiars Del personal 
esmentat a la lletra a) Del número 1 De l’artiCle 3r D’aquest 

text

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS

Article 34. Fet causant de les pensions.—1. El dret a 
les pensions a què es refereix aquest capítol es causa amb 
la mort del personal corresponent.

2. A aquests efectes, la declaració d’absència legal 
del causant dels drets passius no es considera determi-
nant dels drets dels seus familiars, que només neixen 
amb la declaració de mort de l’absent, acordada de con-
formitat amb el que disposen els articles 193 i següents 
del Codi civil.

La data de naixement dels drets es retrotrau sempre a 
la que en la resolució judicial es precisi com de mort, 
sense perjudici del que en punt a prescripció es diu a l’ar-
ticle 7 d’aquest text.

3. Si després de la declaració de mort es presenta 
l’absent o se’n prova l’existència, cessen tots els efectes 
que com a conseqüència d’aquella s’hagin produït des del 
primer dia del mes següent a aquell  en què l’Administra-
ció tingui coneixement cert del fet, sense perjudici de 
l’exercici pel declarat mort dels drets passius que li cor-
responguin, els quals s’entenen nascuts des de la data 
expressada.

4. No es pot formular cap reclamació al Tresor Públic 
per raó dels acords que s’hagin pogut adoptar de confor-
mitat amb la resolució judicial declaratòria de la mort, 
sense perjudici que els litigis que puguin sorgir entre els 
interessats se substanciïn davant els òrgans de la jurisdic-
ció ordinària. Així mateix, no es pot exigir el reintegra-
ment de les quantitats percebudes al titular de la pensió 
concedida sobre la base de la declaració de mort.

Article 35. No-exigència de període de carència.—Per-
què s’entenguin causats els drets dels familiars del perso-
nal comprès en aquest capítol no és necessari que el cau-
sant dels drets hagi completat cap període mínim de 
prestació de serveis efectius a l’Estat.

Article 36. Igualtat jurídica.—1. La dona causa els 
mateixos drets a favor dels seus familiars que l’home.

2. Els familiars del causant dels drets passius tenen, 
als efectes de classes passives, els mateixos drets sigui 
quin sigui el seu sexe o filiació i l’adquisició i pèrdua 
d’aquests drets estan condicionades per les mateixes cir-
cumstàncies en tots els casos.

Article 37. Existència de drethavents sobrevin-
guts.—1. Quan, després que l’Administració hagi efec-
tuat l’assenyalament de les pensions a favor dels familiars 
del mort, sorgeixin nous drethavents d’aquest com a con-
seqüència de qualsevol circumstància sobrevinguda, els 
efectes econòmics dels nous drets passius es compten 
únicament des del primer dia del mes següent a aquell en 
què s’acordi el seu reconeixement, sense perjudici de les 
accions que eventualment correspongui exercir al nou 
titular, respecte dels anteriors o actuals, davant els òrgans 
de la jurisdicció ordinària en reclamació de les quantitats 
que fins a aquest moment li hagin pogut correspondre 
d’acord amb les disposicions d’aquest text.

2. No obstant el que disposa el número anterior, 
l’Administració ha de satisfer al nou titular de drets l’im-
port de les diferències que hi puguin haver entre el que 
han percebut els antics o actuals titulars i el que hauria 

2. Els serveis a què es refereixen les lletres anteriors 
s’entenen prestats:

a) Els esmentats a la lletra a), al cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria que, en cada cas, correspongui.

b) Els esmentats a la lletra b) del número anterior, al 
cos, escala, plaça, ocupació o categoria corresponent a 
l’interessat en el moment de ser declarat en les situacions 
esmentades en el mateix lloc.

c) Els esmentats a la lletra c), al cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria, que sigui assimilable, per raó de les 
funcions, al lloc de treball que hagi donat origen al reco-
neixement de serveis previs i, en cas que l’assimilació no 
sigui possible, al cos, escala, plaça, ocupació o categoria 
de menor haver regulador dels que corresponguin a l’in-
teressat.

d) Els esmentats a la lletra d), al cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria que determini l’acord de reconeixe-
ment.

e) Els esmentats a la lletra e), al cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria de menor haver regulador dels cor-
responents a l’interessat.

f) Els esmentats A la lletra f), al cos, escala, plaça o 
carrera corresponent o a l’ocupació d’alferes o sergent.

3. Sense perjudici del que diu la lletra b) del número 
1 d’aquest precepte, no s’entén com de serveis a l’Estat, 
als efectes indicats al número 1 d’aquest article, el temps 
que el personal corresponent romangui en files prestant 
el servei militar obligatori ni el temps equivalent a aquest, 
si presta el servei militar en qualsevol altra forma o sent 
alumne d’alguna escola o acadèmia militar. Tampoc no 
s’entén com de serveis a l’Estat, als efectes indicats, el 
temps de permanència del personal corresponent en 
l’exercici de la prestació social substitutòria.

El temps que excedeixi els períodes esmentats al parà-
graf anterior i que el personal de què es tracta romangui 
prestant el servei militar o com a cavaller cadet, alumne o 
aspirant d’escoles i acadèmies militars s’entén, a tots els 
efectes, com de serveis a l’Estat, que es consideren pres-
tats com a classe de tropa o marineria.

4. Aquesta enumeració de serveis efectius a l’Estat té 
caràcter taxatiu, sense perjudici del reconeixement d’al-
tres serveis que, en algun cas individual es puguin haver 
reconegut al funcionari per sentència judicial o acte propi 
de l’Administració.

No obstant això, per al cas de les pensions de jubilació 
o retir del funcionari incapacitat permanentment per al 
servei, es compten com serveis efectius els anys que fal-
ten a l’incapacitat per a assolir l’edat de jubilació o retir 
forçós, en els termes del número 4 del precedent article 
31.

Article 33. Incompatibilitats.—1. Les pensions de 
jubilació o retir, a què es refereix aquest capítol, són 
incompatibles amb l’exercici d’un lloc de treball en el sec-
tor públic per part dels seus titulars, entès aquest de con-
formitat amb el que disposa el paràgraf 2 de l’apartat 1 de 
l’article 1r de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incom-
patibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques, i, a aquest efecte, s’hi han d’aplicar les excep-
cions previstes a la disposició addicional novena de la 
dita  Llei i, en cas que no es percebin retribucions periòdi-
ques per ocupar càrrecs electius com a membres de les 
assemblees legislatives de les comunitats autònomes o 
de les corporacions locals, les previstes a l’article 5è de la 
dita Llei.

2. La percepció de les pensions afectades per aquesta 
incompatibilitat queda en suspens, per mesos complets, 
fins al cessament dels seus titulars en l’exercici del lloc de 
treball esmentat, sense que això afecti els increments que 
hagin d’experimentar aquestes pensions, de conformitat 
amb el que disposa l’article 27 d’aquest text.
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lent a l’excés. Si la quantia de l’excés és superior a la de la 
pensió, no és procedent l’abonament d’aquesta última. La 
comparació de quanties s’ha de fer sempre en termes 
mensuals i sense computar les pagues extraordinàries.

3. En aquests supòsits és aplicable el que disposen 
els números 2 i 3 de l’article 33 precedent.

SECCIÓ 3a PENSIONS D’ORFANDAT

Article 41. Condicions de dret a la pensió.—1. Tenen 
dret a pensió d’orfandat els fills del causant dels drets 
passius que siguin menors de vint-i-un anys o que, tot i 
ser més grans d’aquesta edat, estiguin incapacitats per a 
tot treball des d’abans de complir-la i tinguin dret al bene-
fici de la justícia gratuïta.

La situació de l’orfe de més de vint-i-un anys s’ha de 
revisar amb la periodicitat que es determini per reglament 
a fi de comprovar la persistència en aquest de l’aptitud 
per ser titular de la pensió d’orfandat.

2. Als efectes d’aquest text, la relació paternofilial 
comprèn tant la matrimonial com la no matrimonial, així 
com la legal per adopció plena.

Perquè l’adopció pugui tenir efectes passius és neces-
sari que l’adoptant hagi sobreviscut dos anys, almenys, 
des de la data d’adopció.

3. Tenen dret a pensió d’orfandat cadascun dels fills 
del mort o declarat mort que reuneixi les condicions 
expressades als números anteriors. Aquest dret el tenen 
els fills esmentats amb independència de l’existència o no 
de cònjuge supervivent del mort o així declarat.

Article 42. Càlcul de la pensió.—1. La base regula-
dora de la pensió d’orfandat està constituïda per la pensió 
de jubilació o retir del mort o així declarat.

Per a la determinació d’aquesta base reguladora s’han 
d’aplicar, en tot, les regles que contenen els números 1 i 2 
de l’article article 39 precedent.

2. A aquesta base reguladora per a la determinació 
de cada pensió d’orfandat s’han d’aplicar els percentat-
ges fixos següents: 

a  El 25 per 100, en el supòsit que hi hagi només un 
fill amb dret a pensió.

b) El 10 per 100, en el supòsit que hi hagi diversos 
fills amb dret a pensió.

En aquest últim supòsit, les pensions resultants s’in-
crementen en la suma que llanci el prorrateig per cap d’un 
únic 15 per 100 de la base reguladora.

3. Els percentatges de càlcul que s’indiquen al 
número precedent són, respectivament, del 12,50 per 100; 
del 5 per 100, i del 7,50 per 100 en el supòsit que el funci-
onari hagi mort després d’haver estat declarat inutilitzat 
en acte de servei o com a conseqüència d’aquest últim i 
que s’hagi assenyalat al seu favor la corresponent pensió 
extraordinària.

4. L’import conjunt de les diferents pensions d’orfan-
dat no pot superar, en cap cas, el del 50 per 100 o el del 
100 per 100 de la base reguladora, segons hi hagi o no hi 
hagi cònjuge supervivent del mort, respectivament. 
Aquests límits són del 25 per 100 o del 50 per 100 en cas 
que la pensió de jubilació o de retir que s’hagi assenyalat 
al causant hagi estat extraordinària pel fet de ser causada 
en acte de servei o com a conseqüència d’aquest.

En cas que una vegada assenyalades les diferents 
pensions d’orfandat l’import conjunt de totes excedeixi el 
límit indicat s’ha de procedir a reduir proporcionalment 
cadascuna, començant per la quantitat que s’hagi prorra-
tejat.

5. Si les diferents pensions d’orfandat han estat 
objecte de la minoració esmentada a l’últim paràgraf del 
número anterior, en cas que, una vegada assenyalades, 
algun dels seus beneficiaris mori o perdi l’aptitud per ser 
titular de drets passius, s’ha de procedir d’ofici a fer nous 

d’haver percebut ell durant el període comprès entre el 
naixement del dret i la data dels efectes econòmics del 
nou assenyalament.

SECCIÓ 2a PENSIONS DE VIDUÏTAT

Article 38. Condicions del dret a la pensió.—1. Tenen 
dret a la pensió de viduïtat els que siguin o hagin estat 
cònjuges legítims del causant dels drets passius, sempre 
en proporció al temps que hagin viscut amb el cònjuge 
mort i amb independència de les causes que hagin deter-
minat l’anul·lació o el divorci en cada cas.

2. No obstant això, si aquests han contret matrimoni 
posterior amb una persona diferent del causant no tenen 
dret a cap pensió per aquest concepte, sense perjudici 
dels drets que pugui causar al seu favor el nou cònjuge.

Article 39. Càlcul de la pensió.—1. La base regula-
dora de la pensió de viduïtat està constituïda per la pensió 
de jubilació o retir del mort o declarat mort.

A aquest efecte es pren la pensió de jubilació o retir 
que efectivament s’hagi assenyalat al causant, deguda-
ment actualitzada si s’escau, o la que hagi pogut corres-
pondre a aquest en el moment de la seva jubilació o retir 
forçós si ha mort abans del compliment de l’edat corres-
ponent i no ha arribat a ser declarat jubilat o retirat, i ha 
romàs invariable el cos, escala, plaça, ocupació o catego-
ria a què estigués adscrit aquell en el moment de morir. Si 
el causant mor en situació d’excedència voluntària o de 
suspensió ferma o separat del servei o en situació militar 
legalment assimilable, com a base reguladora de la pen-
sió de viduïtat es pren la pensió de jubilació o retir que li 
hagi correspost només sobre la base dels serveis prestats 
fins al moment del seu pas a aquestes situacions o de la 
seva separació del servei.

En tot cas per al càlcul de la teòrica pensió de jubilació 
del mort o així declarat s’han d’observar les regles expres-
sades als números 1, 2, 3 i 5 de l’article 31 precedent.

2. Quan el causant dels drets al moment de la seva 
mort tingui assenyalada una pensió extraordinària de 
jubilació o retir per inutilitat contreta en acte de servei o 
com a conseqüència d’aquest per motiu d’actes de terro-
risme, la base reguladora de la pensió de viduïtat està 
constituïda per l’import teòric de la pensió extraordinària 
de jubilació o retir, degudament actualitzada si s’escau, 
que hagi pogut correspondre a aquell si la inutilitat produ-
ïda en acte de servei o com a conseqüència d’aquest no 
s’ha originat per actes de terrorisme.

Per al càlcul d’aquesta teòrica pensió extraordinària 
de jubilació o retir s’han d’observar les regles previstes al 
número 1 de l’article 49 d’aquest text.

3. A la base reguladora determinada d’acord amb les 
regles anteriors s’ha d’aplicar el percentatge fix del 50 per 
100 per obtenir l’import de la pensió de viduïtat.

Aquest percentatge és del 25 per 100 en el supòsit que 
el causant dels drets hagi mort després d’haver estat 
declarat inutilitzat en acte de servei o com a conseqüència 
d’aquest i d’haver-se assenyalat al seu favor la correspo-
nent pensió extraordinària.

4. En cap cas s’ha d’abonar conjuntament amb la 
pensió que resulti aplicable de les regles que conté aquest 
article cap quantitat en concepte d’ajuda o subsidi amb 
càrrec a crèdit pressupostari de classes passives.

Article 40. Incompatibilitats.—1. La percepció de la 
pensió de viduïtat durant els cinc anys següents al moment 
de produir-se el fet causant d’aquesta és compatible amb 
la percepció de qualsevol altra renda de treball que pugui 
correspondre al seu titular.

2. Transcorregut aquest termini, en el supòsit que el 
titular de la pensió percebi juntament amb aquesta altres 
rendes de treball i que de la suma d’aquestes i de la pen-
sió resulti una quantia superior al quàdruple del salari 
mínim interprofessional vigent l’any de cada meritació de 
la pensió, l’import d’aquesta es minora en la part equiva-
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Article 46. Incompatibilitats.—1. En el supòsit que 
algun dels pares del funcionari mort o així declarat que 
tingui dret a pensió percebi juntament amb aquesta altres 
rendes de treball i que la suma d’aquestes amb l’haver de 
classes passives excedeixi el doble del salari mínim inter-
professional vigent l’any de cada meritació de la pensió, 
la seva pensió es minora en la part equivalent a l’excés. Si 
aquest últim és superior al valor de la pensió no escau cap 
pagament en concepte d’aquesta.

La comparació de quanties s’ha d’efectuar com pre-
veu el número 2 de l’article 40 d’aquest text.

2. A aquests efectes és aplicable el que preveuen els 
números 2 i 3 de l’anterior article 33.

CAPíTOL IV

pensions extraorDinàries a favor Del personal Comprès a la 
lletra a) Del número 1 De l’artiCle 3r D’aquest text

Article 47. Pensions extraordinàries i fet causant 
d’aquestes.—1. Les pensions a què es refereix aquest 
capítol són de jubilació o retir i de viduïtat, orfandat o a 
favor dels pares.

2. Dóna origen a pensió extraordinària de jubilació o 
retir la incapacitat permanent per al servei o inutilitat del 
personal comprès en aquest capítol, entesa aquesta inca-
pacitat en els termes exposats a la lletra c) del número 2 
de l’article 28 precedent, sempre que aquesta es produ-
eixi, sigui per accident o malaltia, en acte de servei o com 
a conseqüència d’aquest. En cas de la malaltia causant de 
la inutilitat, aquesta ha de constar com a adquirida direc-
tament en acte de servei o com a conseqüència directa de 
la naturalesa del servei prestat.

En tot cas, aquest personal, quan s’incapaciti o inuti-
litzi en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, és 
declarat jubilat o retirat.

La jubilació o retir la declaren els organismes i entitats 
esmentats a l’article 28 precedent, número 3, i és compe-
tència exclusiva de la Direcció General de Costos de Per-
sonal i Pensions Públiques i del Consell Suprem de Justí-
cia Militar la concessió o no d’una pensió extraordinària.

3. Dóna origen a pensions extraordinàries a favor de 
familiars la mort del causant dels drets en acte de servei o 
com a conseqüència d’aquest, sigui per malaltia o acci-
dent i aplicant-hi el que disposa el número anterior.

La declaració de mort del funcionari desaparegut en 
acte de servei o com a conseqüència d’aquest, declaració 
que s’ha de tramitar d’acord amb el que disposen els arti-
cles 193 i següents del Codi civil, dóna origen així mateix 
a pensions extraordinàries a favor de familiars.

Article 48. Condicions per al gaudi de les pensions 
extraordinàries.—1. El dret a la pensió extraordinària de 
jubilació o retir es causa sigui quin sigui el temps de ser-
veis efectius prestats a l’Estat pel personal de què es 
tracta.

2. El dret a les pensions extraordinàries a favor de 
familiars correspon al cònjuge vidu, els orfes o els pares 
del mort, sempre que reuneixin els requisits d’aptitud 
legal exigits als articles 38, 41 i 44 d’aquest text, llevat del 
recollit al paràgraf segon del número 2 de l’article 41 i a 
l’article 44 en el mateix lloc i sense que s’exigeixi que el 
causant dels drets hagi completat el període mínim de 
cap servei.

No obstant això, quan la pensió extraordinària estigui 
originada com a conseqüència d’un acte de terrorisme, 
els fills del causant tenen dret a percebre-la fins als vint-i-
tres anys, llevat que abans d’aquesta edat estiguin impos-
sibilitats per atendre la seva subsistència, i a aquest efecte 
és aplicable el que disposa el segon paràgraf del número 
1 de l’article 41 d’aquest text.

assenyalaments a favor dels que queden, tenint en consi-
deració els percentatges aplicables a cadascun d’acord 
amb el que estableixen les regles anteriors. Aquests nous 
assenyalaments tenen efectes des del primer dia del mes 
següent al de la mort o pèrdua d’aptitud del beneficiari o 
beneficiaris de què es tracti.

6. Si després de l’assenyalament de les diferents 
pensions a favor dels orfes del mateix causant apareix 
algun nou beneficiari, les pensions assenyalades s’han de 
reduir d’ofici en cas que ho exigeixi l’aplicació del límit 
que recull el número 4 anterior, amb els efectes previstos 
a l’article 37 anterior.

7. En cap cas no existeix el dret que el valor de les 
pensions d’orfandat dels titulars que morin o hagin de 
cessar en la percepció d’aquestes augmenti incrementi 
les dels titulars de pensions causades per la mateixa per-
sona.

8. Igualment és aplicable a les pensions d’orfandat el 
que disposa el número 4 de l’article 39 d’aquest text.

Article 43. Incompatibilitats.—1. La percepció de la 
pensió d’orfandat és incompatible amb l’exercici d’un lloc 
de treball al sector públic, entès aquest d’acord amb el 
que disposa el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques. A 
aquest règim d’incompatibilitat s’han d’aplicar les excep-
cions esmentades a l’article 33, número 1 d’aquest text.

2. El que diuen els números 2 i 3 del precedent arti-
cle 33 és aplicable igualment en els supòsits d’orfandat.

SECCIÓ 4a PENSIONS A FAVOR DELS PARES

Article 44. Condicions del dret a la pensió.—1. Tenen 
dret a la pensió per aquest concepte, indistintament, el 
pare i la mare del causant dels drets passius, sempre que 
aquells depenguessin econòmicament d’aquest en el 
moment de la seva mort i que no hi hagi cònjuge supervi-
vent o fills del mort amb dret a pensió.

En el supòsit que en el moment de la mort del causant 
hi hagi cònjuge o fills d’aquest amb dret a pensió, el pare 
i la mare d’aquell només tenen dret a la pensió a partir del 
moment de la mort del cònjuge del causant del dret o de 
l’últim dels seus fills amb dret a pensió o a partir del 
moment de la pèrdua d’aptitud per ser pensionista de l’úl-
tim dels beneficiaris esmentats en el gaudi de la pensió.

2. La relació paternofilial comprèn, als efectes 
d’aquest text, de conformitat amb el que estableix el 
número 2 de l’article 41 precedent, la matrimonial, la no 
matrimonial i la legal per adopció plena.

Perquè aquesta última pugui tenir efectes passius és 
necessari que l’adoptat hagi sobreviscut almenys dos 
anys des de la data d’adopció.

Article 45. Càlcul de la pensió.—1. La base regula-
dora de la pensió a favor dels pares està constituïda per la 
pensió de jubilació o retir del causant dels drets passius.

Per a la determinació d’aquesta base reguladora s’han 
d’aplicar en tot les regles que contenen els números 1 i 2 
de l’article 39 precedent.

2. A aquesta base reguladora s’ha d’aplicar el per-
centatge fix del 15 per 100 per a la determinació de cadas-
cuna de les pensions.

Aquest percentatge és del 7,5 per 100 en el supòsit que 
el funcionari hagi mort després d’haver estat declarat inu-
tilitzat en acte de servei o com a conseqüència d’aquest 
últim i que s’hagi assenyalat al seu favor la corresponent 
pensió extraordinària.

3. En cap cas, cap dels pares del funcionari mort no 
té el dret que el valor de la pensió de l’altre d’ells que mori 
o hagi de cessar en la percepció incrementi el de la seva.

4. És aplicable el que disposa el número 4 de l’article 
39 precedent a les pensions a favor dels pares.
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CAPíTOL V

pensions CausaDes per personal esmentat a la lletra C) Del 
número 1 De l’artiCle 3r D’aquest text

Article 51. Règim jurídic.—1. Els expresidents, vice-
presidents i ministres del Govern de la Nació, així com els 
expresidents del Congrés dels Diputats i del Senat, del 
Tribunal de Comptes i del Consell d’Estat, que van morir o 
van ser declarats morts després de l’1 de gener de 1986 
causen pensions de viduïtat, orfandat i a  favor dels pares 
que es regulen, llevat del que disposa el paràgraf següent, 
per les normes recollides als capítols primer i tercer i als 
corresponents articles del capítol quart d’aquest títol.

La base reguladora d’aquestes pensions és la fixada a 
aquest efecte a la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
en cada exercici econòmic.

2. Els expresidents del Tribunal Suprem de Justícia i, 
a partir de l’1 de gener de 1987, del Consell General del 
Poder Judicial, que van morir o van ser declarats morts 
després de l’1 de gener de 1986 causen els mateixos drets 
esmentats al número anterior.

3. Així mateix, causen els mateixos drets els expresi-
dents del Tribunal Constitucional i els exdefensors del 
poble i fiscals generals de l’Estat que van morir després 
de l’1 de gener de 1987.

CAPíTOL VI

pensions CausaDes pel personal esmentat a la lletra D) Del 
número 1 De l’artiCle 3r D’aquest text

Article 52. Règim jurídic.—1. El personal que esti-
gui prestant el servei militar en qualsevol de les seves for-
mes i els cavallers cadets, alumnes i aspirants d’escoles i 
acadèmies militars que estiguin compresos en aquest 
capítol causen al seu favor o a favor del seu cònjuge, fills 
o pares dret a pensió en cas que s’inutilitzin, morin o 
desapareguin en el curs del servei militar o dels seus estu-
dis, sempre que sigui en acte de servei i com a conse-
qüència d’aquest.

No obstant això, els alumnes d’escoles i acadèmies 
militars que hagin ingressat en aquestes sent militars pro-
fessionals tenen els drets passius corresponents a la seva 
condició de professionals.

2. Aquestes pensions es regulen pel que disposa el 
precedent capítol quart i es per a la seva determinació es 
pren l’haver regulador que, en cada moment, correspon-
gui al personal militar de tropa i marineria. La incapacitat 
o inutilitat que dóna origen a la corresponent pensió s’en-
tén en els termes esmentats a la lletra c) del número 1 de 
l’article 28 d’aquest text però referida a la inhabilitació 
absoluta per a qualsevol professió o ofici.

CAPíTOL VII

pensions CausaDes pel personal esmentat a les lletres b) i e) 
Del número 1 De l’artiCle 3r D’aquest text

Article 53. Règim jurídic.—1. El personal interí i els 
funcionaris en pràctiques o els alumnes d’acadèmies i 
escoles militars a partir de la seva promoció a cavaller 
cadet, alferes alumne, sergent alumne o guàrdia marina, 
compresos a l’article 3r, número 1, d’aquest text, causen 
en la seva condició de tals les pensions que puguin resul-
tar segons el que disposen les normes contingudes als 
capítols primer, segon, tercer i quart d’aquest títol.

2. Els havers reguladors que es tenen en compte per 
al càlcul de les esmentades pensions són els correspo-
nents al cos, escala, plaça, ocupació o categoria de funci-
onari que resulti homologable des del punt de vista funci-
onal a la plaça ocupada pel funcionari interí. En el cas del 
funcionari en pràctiques i els alumnes són els que corres-

3. La percepció de les pensions extraordinàries està 
subjecta al règim d’incompatibilitats previst als articles 
33, 40, 43 i 46 d’aquest text.

Article 49. Quantia de les pensions i càlcul d’aques-
tes.—1. El càlcul de la pensió extraordinària de jubilació 
o retir es verifica d’acord amb el que disposen els articles 
30 i 31 d’aquest text, amb la particularitat que s’entenen 
com a serveis efectius prestats en el cos, escala, plaça, 
ocupació o categoria al qual figura adscrit el causant dels 
drets en el moment en què es produeixi la declaració de 
jubilació o retir els anys complets que li falten per assolir 
la corresponent edat de jubilació o retir forçós i que l’ha-
ver regulador o els havers reguladors que corresponguin 
es prenen al 200 per 100.

2. El càlcul de les pensions a favor dels familiars del 
funcionari mort o desaparegut en acte de servei o com a 
conseqüència d’aquest es verifica d’acord amb el que dis-
posen els articles 39, 42 i 45 d’aquest text, segons la classe 
de pensió de què es tracti, i, en tot cas, es prenen els anys 
complets que falten al causant dels drets per assolir la 
corresponent edat de jubilació o retir forçós com a anys 
de serveis efectius prestats al cos, escala, plaça, ocupació 
o categoria al qual estigui adscrit en el moment de la mort 
a l’efecte de determinar la base reguladora corresponent, 
amb la particularitat que aquesta base reguladora es pren 
al 200 per 100 per a l’assenyalament de la pensió corres-
ponent.

3. Quan les pensions extraordinàries s’hagin origi-
nat com a conseqüència d’actes de terrorisme, la quantia 
d’aquestes pensions a favor del causant és del 200 per 
100 de l’haver regulador corresponent, d’acord amb les 
regles de l’article 30 d’aquest text, en el cos, escala plaça, 
ocupació o categoria d’última adscripció d’aquell, i a favor 
dels seus familiars és del 200 per 100 de la pensió de jubi-
lació o retir que s’hauria assenyalat en circumstàncies 
ordinàries al causant d’acord amb les normes d’aquest 
text.

A aquests efectes, quan la pensió correspongui al còn-
juge del causant i als fills d’aquest amb aptitud legal per 
percebre-la, la meitat del seu import s’assigna al cònjuge 
i l’altra meitat es divideix per parts iguals entre tots els 
fills per determinar la quantia de la pensió que correspon 
individualment a cadascun. Quan correspongui als pares, 
vivint tots dos, es divideix a parts iguals entre els dos, si 
tenen aptitud legal per percebre-la.

Si en qualsevol dels supòsits previstos només hi ha 
un sol beneficiari amb aptitud legal per percebre la pen-
sió, a aquest se li assigna la pensió en la quantia fixada al 
principi.

En cas que qualsevol dels copartícips en aquestes 
pensions perdi el dret a percebre-la, la resta té el dret 
d’augmentar la seva quota amb l’import de la del copartí-
cip que hagi perdut el dret.

4. En cap cas no es percep cap quantitat en concepte 
d’indemnització pel règim en classes passives de l’Estat 
juntament amb aquestes pensions extraordinàries ni tam-
poc ajuda o cap subsidi amb càrrec a crèdit pressupostari 
de classes passives.

Article 50. Règim de les pensions extraordinà-
ries.—1. Les pensions extraordinàries de classes passi-
ves són incompatibles amb les ordinàries que puguin sol-
licitar els seus beneficiaris amb base en els mateixos fets 
causants, i les originades en acte de terrorisme també són 
incompatibles amb les extraordinàries que pels mateixos 
fets, prescindint de la seva motivació terrorista, puguin 
correspondre.

2. Les pensions extraordinàries originades en acte 
de terrorisme no estan subjectes a les normes limitadores 
a què es refereix el número 3 de l’article 27 precedent.
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2. Les pensions d’orfandat de classes passives a les 
quals sigui aplicable la legislació vigent el 31 de desem-
bre de 1984, causades després del 23 d’agost d’aquest 
any pel personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, o després del 31 de desembre 
d’aquest any en un altre cas, no es perceben quan el seu 
titular tingui més de vint-i-un anys d’edat i no estigui inca-
pacitat per tot tipus de treball des d’abans de complir 
aquesta edat i tingui dret a més al benefici de la justícia 
gratuïta.

Aquestes pensions d’orfandat, quan s’hagin causat 
abans del 23 d’agost de 1984 o l’1 de gener de 1985, 
segons que correspongui, de conformitat amb el que s’ha 
dit anteriorment, i que, per falta d’aptitud legal del seu 
titular o perquè el cònjuge del causant del dret continua 
en vida, no es van poder percebre el 31 de desembre de 
1984, s’extingeixen definitivament sempre que el dretha-
vent tingui més de vint-i-un anys i no estigui incapacitat 
per a tot treball des d’abans de complir aquesta edat i tin-
gui dret al benefici de la justícia gratuïta.

No obstant això, les pensions d’orfandat causades 
abans del 23 d’agost de 1984 o de l’1 de gener de 1985, 
que no s’estiguin percebent en data 31 de desembre del 
mateix any no s’extingeixen, malgrat que el seu titular tin-
gui més de vint-i-un anys i no tingui dret al benefici de 
justícia gratuïta, si en aquesta ultima data aquest està en 
possessió de tots els requisits d’aptitud legal, tant si viu el 
cònjuge del causant com si no, o si, no estant vacant la 
pensió, al titular li falta algun requisit d’aptitud legal.

Article 60. No-duplicitat de cobertura.—El que dis-
posa l’article 26 d’aquest text és aplicable a les pensions 
de classes passives causades després de l’1 de gener de 
1985, independentment de la legislació que els sigui apli-
cable.

Article 61. Igualtat jurídica.—El que disposa l’article 
36 d’aquest text és aplicable a les pensions de classes 
passives reconegudes a l’empara de la legislació vigent el 
31 de desembre de 1984. Els nous drets que puguin sorgir 
de l’aplicació de la norma indicada tenen efectivitat eco-
nòmica des de l’1 de gener de 1984.

No obstant això, si com a conseqüència de l’aplicació 
de l’article 36 d’aquest text algun perceptor de classes 
passives cessa en la percepció de la seva pensió perquè 
hi ha una determinada persona que ocupa en l’ordre de 
crides al gaudi de la mateixa pensió que conté la legisla-
ció aplicable un lloc preferent o una determinada persona 
exclosa de la crida al gaudi d’una pensió de classes passi-
ves ha d’entrar a coparticipar d’aquesta amb els actuals 
titulars, en relació amb els efectes econòmics dels nous 
assenyalaments que siguin procedents, és aplicable el 
que disposa l’article 37 d’aquest text.

Article 62. Pagues extraordinàries.—Les normes que 
conté el número 2 de l’article 22 d’aquest text són aplica-
bles a les pensions de classes passives causades abans o 
després de l’1 de gener de 1985, sigui quina sigui la legis-
lació que els és aplicable. Les regles que conté la lletra c) 
d’aquest precepte tenen efectes d’1 de gener de 1987; les 
regles del primer incís de la lletra d) d’aquest precepte 
tenen efectes de l’1 de gener de 1985 i les del segon incís 
de la mateixa lletra, de l’1 de gener de 1986.

Article 63. Suspensió de les prestacions.—El que dis-
posa l’article 21, número 2, d’aquest text és aplicable a les 
pensions de classes passives sigui quina sigui la seva 
data d’arrencada i legislació reguladora, amb efectes per 
a les causades abans de l’1 de gener de 1986 des de la 
data expressada.

Article 64. Competències.—El que disposa el capítol 
segon del subtítol primer del títol I d’aquest text és aplica-
ble al reconeixement i concessió dels drets passius cau-
sats d’acord amb la legislació en matèria de classes pas-
sives vigent el 31 de desembre de 1984 i en general als 
procediments administratius corresponents.

ponguin al cos, escala, plaça o carrera corresponents al 
causant de les pensions o a l’ocupació d’alferes o ser-
gent.

3. Als efectes de la seva classificació passiva, la legis-
lació reguladora de la relació de serveis del funcionari de 
carrera s’aplica supletòriament en el que no prevegi espe-
cíficament la legislació reguladora del dit personal men-
tre romangui en situació de servei actiu.

TíTOL SEGON

Drets passius del personal comprès al número 2 de 
l’article 3r d’aquest text

Article 54. Modificacions en la legislació aplicable al 
personal comprès al número 2 de l’article 3r d’aquest 
text.—Les modificacions en la legislació de classes passi-
ves vigent el 31 de desembre de 1984, a què es refereix el 
número 2 de l’article 3r d’aquest text es contenen en els 
preceptes següents d’aquest títol.

Article 55. Revaloració, complements i limitació del 
creixement de pensions.—La revaloració, l’assignació de 
complements i la limitació del creixement de les pensions 
de classes passives que s’hagin causat abans de l’1 de 
gener de 1985 o després d’aquesta data, a l’empara de la 
legislació de classes passives vigent el 31 de desembre de 
1984, s’ha d’ajustar al que s’estableix a l’article 27 d’aquest 
text.

Article 56. Nacionalitat.—Les regles que sobre nacio-
nalitat conté l’article 24 d’aquest text són aplicables a les 
pensions de classes passives causades abans de l’1 de 
gener de 1985 o després d’aquesta data, independent-
ment de la legislació que els sigui aplicable, si bé els efec-
tes econòmics d’aquestes es compten des del moment 
del naixement del dret amb el límit màxim del primer de 
gener de 1985.

Article 57. Incompatibilitat amb l’exercici d’un lloc de 
treball al sector públic.—Les normes sobre incompatibili-
tat que contenen els articles 33 i 43 d’aquest text són apli-
cables a les pensions de jubilació o retir i d’orfandat de 
classes passives causades a l’empara de la legislació 
vigent el 31 de desembre de 1984, sigui quina sigui la data 
del seu fet causant. Els efectes derivats d’aquesta incom-
patibilitat es produeixen a partir de l’1 de febrer de 1985 o 
de la data posterior que en cada cas correspongui, llevat 
del que fa referència a la incompatibilitat de la pensió de 
retir els efectes de la qual es produeixen inicialment des 
de l’1 de gener de 1985.

Article 58. Incompatibilitat amb havers per treball 
actiu.—Les pensions d’orfandat de classes passives a 
favor de més grans de vint-i-un anys reconegudes a l’em-
para de la legislació vigent el 31 de desembre de 1984 i 
que s’hagin causat abans del 3 d’agost de 1984 en el cas 
del personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, o abans de l’1 de gener de 1985 en 
un altre cas, sempre que els seus perceptors no estiguin 
incapacitats per tot tipus de treball des d’abans de com-
plir aquesta edat i tinguin dret a més al benefici de justícia 
gratuïta, són incompatibles amb la percepció d’havers 
per treball actiu que permetin la inclusió del seu titular en 
qualsevol règim públic de Seguretat Social.

Article 59. Extinció de pensions.—1. Les pensions 
de classes passives a favor de familiars reconegudes a 
l’empara de la legislació vigent el 31 de desembre de 1984 
i causades per personal comprès en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma 
de la funció pública, independentment de la data en què 
es causin, s’extingeixen quan els seus titulars contreguin 
matrimoni, sense que posteriorment es pugui recuperar 
el dret a aquestes, sempre que el matrimoni s’hagi cele-
brat després del 23 d’agost de 1984.
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Sisena.—En el cas dels serveis prestats pel funcionari 
en règim de dedicació reduïda en els cossos especials de 
funcionaris tècnics de l’Estat al servei de la sanitat local, 
no obstant el que disposa l’article 30, número 4, d’aquest 
text, l’haver regulador aplicable es pren per a la determi-
nació de l’haver passiu de què es tracti reduït un 25 per 
100 en el que correspon a aquests serveis prestats amb 
dedicació reduïda.

Setena.—Per a les pensions especials de guerra que 
es reconeguin a l’empara de les lleis 35/1980, de 26 de 
juny; 6/1982, de 29 de març, i 5/1979, de 18 de setembre, i 
del Decret 670/1976, de 5 de març, a partir de la data d’en-
trada en vigor d’aquest text, continua regint com a legis-
lació supletòria la legislació de classes passives vigent el 
31 de desembre de 1984, amb les modificacions que recull 
aquest text.

Vuitena.—El Govern pot estendre el sistema de com-
plements econòmics a què es refereix l’article 27 d’aquest 
text a les pensions especials de guerra derivades de les 
normes esmentades a l’addicional anterior.

Novena.—1. El funcionari comprès en l’àmbit perso-
nal de cobertura del règim de classes passives que passi 
a prestar serveis en l’Administració de les Comunitats 
Europees i que opti per exercir el dret que els concedeix 
l’article 11, número 2, de l’annex VIII, de l’Estatut dels fun-
cionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Regla-
ment (CEE, Euratom, CECA), 259/1968, del Consell, de 29 
de febrer de 1968, està exclòs de l’acció protectora del dit 
règim de previsió, una vegada que s’hagi fet la transferèn-
cia a les Comunitats a què es refereix l’Estatut esmentat. 
En cap cas no li és abonable als efectes de classes passi-
ves el temps que romangui prestant serveis a les Comuni-
tats.

No obstant això, si cessa la seva prestació de serveis a 
l’Administració de les Comunitats i reingressa al servei de 
l’Administració espanyola i exerceix el dret que li confe-
reix l’article 11, número 1, de l’annex VIII de l’Estatut dels 
funcionaris de les Comunitats, una vegada produït el cor-
responent ingrés en el Tresor Públic, queda inclòs nova-
ment en l’acció protectora del règim de classes passives i 
al moment de causar drets en aquest es computa el temps 
que hagi estat al servei de les Comunitats.

2. El Govern ha de desplegar per decret el procedi-
ment a què s’han d’ajustar les sol·licituds de transferència 
a les Comunitats Europees dels funcionaris a què es refe-
reix el número anterior, així com les condicions, contingut 
i modalitat d’aquesta.

DISPOSICIONS TRANSITòRIES

Primera.—En els termes que es determini per regla-
ment, el personal funcionari, civil i militar, de l’Adminis-
tració de l’Estat que es jubili o retiri pel compliment de 
l’edat màxima fixada en cada cas abans de l’1 de gener de 
1995 i que hagi passat d’un cos, escala, plaça o ocupació 
que tingui assignat un determinat índex de proporcionali-
tat a prestar serveis en un cos, escala, plaça o ocupació 
d’un índex de proporcionalitat superior té dret que se li 
computin, als efectes de l’article 31 d’aquest text, fins a un 
màxim de deu anys, dels que efectivament hagi servit en 
cossos, escales, places o ocupacions de l’inferior dels 
índexs de proporcionalitat com si haguessin estat pres-
tats en el superior.

Segona.—No obstant el que disposa el paràgraf segon 
del número 2 de l’article 31 d’aquest text, de conformitat 
amb el que disposa la disposició addicional primera de la 
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, el 
personal comprès a les lletres a), b) i e) del número 1 de 
l’article 3 d’aquest text que abans de l’entrada en vigor de 
la dita Llei 53/1984 i d’acord amb la legislació fins alesho-
res vigent hagi simultaniejat l’exercici de dos llocs de tre-
ball al sector públic, els serveis dels quals, aïlladament 

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.—1. D’acord amb el que disposa l’article 25, 
número 3, de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 
Tribunal Constitucional, per a la determinació dels havers 
passius causats pel personal comprès en l’àmbit personal 
de cobertura del règim de classes passives que tingui 
acreditats serveis com a magistrat de l’Alt Tribunal esmen-
tat es pren un haver regulador de la mateixa quantia que 
la del total de les remuneracions que hagin correspost al 
dit càrrec l’any en què es produeixi el fet causant d’aquests 
havers, el qual es refereix als serveis acreditats com a tal 
magistrat en cas que la determinació dels havers s’hagi 
de fer per aplicació de les normes del títol I d’aquest text, 
d’acord amb el que disposa el seu article 3r.

2. Igualment, d’acord amb el mateix precepte de la 
Llei orgànica esmentada i en el mateix supòsit que el pre-
vist al número anterior, es tenen en compte per al càlcul 
de la pensió corresponent, sigui quina sigui la legislació 
de classes passives que hi sigui aplicable, els serveis acre-
ditats com a magistrat del Tribunal Constitucional pel fun-
cionari de què es tracti.

Aquests serveis es computen com a prestats al cos, 
escala, plaça, ocupació o categoria d’adscripció del funci-
onari en el moment d’accedir al Tribunal Constitucional i 
es tenen en compte, en cessar el titular en el càrrec de 
magistrat, fins i tot després de jubilat o retirat en l’esmen-
tat cos, escala, plaça, ocupació o categoria, com a millora 
d’haver passiu a petició de l’interessat o els seus famili-
ars.

3. Durant el temps de prestació de serveis com a 
magistrat del Tribunal Constitucional, el funcionari està 
subjecte al pagament de la quota de drets passius en els 
termes que preveu l’article 23 d’aquest text.

Segona.—El personal civil que exerceixi una prestació 
equivalent al servei militar obligatori i que durant el trans-
curs de la prestació quedi inutilitzat o mori com a conse-
qüència dels serveis que comprengui aquesta prestació, 
causa drets en el règim de classes passives a favor d’ell 
mateix, el seu cònjuge i fills o els seus pares.

El Govern ha de determinar, a proposta del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, la modalitat concreta i l’extensió 
d’aquests drets.

Tercera.—1. No obstant el que disposa el número 2 
de l’article 28 d’aquest text, es considera retir voluntari 
l’esmentat a l’article 5è del Reial decret llei 10/1977, de 8 de 
febrer, sobre exercici d’activitats polítiques i sindicals per 
components de les Forces Armades, i retir forçós el pre-
vist als articles 64 de la Llei orgànica 12/1985, de 27 de 
novembre, sobre règim disciplinari de les Forces Arma-
des, i 30 de la Llei orgànica 13/1985, de 9 de desembre, 
aprovatòria del Codi penal militar.

2. Així mateix, no obstant el que disposa el mateix 
precepte d’aquest text, s’ha d’observar en relació amb el 
retir dels cavallers legionaris el que disposa l’article 5è de 
la Llei de 13 de maig de 1932, sobre reclutament voluntari 
de cossos i unitats de l’exèrcit a l’Àfrica.

Quarta.—No obstant el que disposa el número 2 de 
l’article 30 d’aquest text, l’haver regulador aplicable als 
serveis prestats pel personal comprès al número 1 de l’ar-
ticle 3 d’aquest en els cossos de catedràtics i professors 
titulars d’universitat i catedràtics d’escoles universitàries 
coincideix amb el fixat a cada llei de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a cossos, escales, places, ocupacions o 
categories que tinguin assignats l’índex de proporcionali-
tat 10, el coeficient 5,5 i el grau de carrera administrativa 
3, sigui quina sigui la data d’ingrés en aquests del perso-
nal corresponent.

Cinquena.—Als efectes del que preveu el número 4 de 
l’article 30 d’aquest text, el règim de dedicació a temps 
parcial establert al Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, per 
als professors pertanyents a centres docents universita-
ris, té la consideració de jornada reduïda.
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qualsevol règim públic de Seguretat Social o substitutori 
d’aquest o a la Mutualitat Nacional de Previsió d’Adminis-
tració Local que tingui acreditats el personal corresponent 
i que no li donin cap dret en aquests règims.

3. El que disposen la lletra e), número 1, de l’article 
32 d’aquest text i els dos números anteriors s’entén vigent 
fins que es reguli el còmput recíproc de cotitzacions entre 
els règims del sistema de Seguretat Social que preveu la 
disposició addicional cinquena de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost.

Vuitena.—1. Les pensions extraordinàries de classes 
passives provinents d’actes de terrorisme que s’hagin 
causat entre l’1 de gener de 1985 i l’1 de gener de 1986 es 
calculen de conformitat amb les normes que conté l’arti-
cle 49, número 2, d’aquest text.

2. Així mateix, les pensions causades per personal 
interí entre l’1 de gener de 1985 i l’1 de gener de 1986 es 
regulen per la legislació vigent el 31 de desembre de 1984.

Novena.—Fins que el Govern no dicti el Reglament 
per a l’aplicació d’aquest text a què es refereix la disposi-
ció final tercera següent, s’entenen aplicables a efectes 
reglamentaris les disposicions en matèria de classes pas-
sives de l’Estat vigents el 31 de desembre de 1984, quan 
no s’oposin al que s’estableix en aquest text.

DISPOSICIONS DEROGATòRIES

Primera.- 1. Queden derogades: 

a) Les següents normes del text refós de la Llei de 
drets passius dels funcionaris de l’Administració civil de 
l’Estat, aprovat pel Decret 1120/1966, de 21 d’abril: 

L’article 7è, que s’entén substituït per l’article 17 
d’aquest text.

El paràgraf tercer del número 5 de l’article 12.
El número 1 i el número 4 de l’article 14.
L’article 15.
Els números 3, 4 i 5 de l’article 19.
El número 1 de l’article 32, que s’entén substituït pel 

paràgraf primer del número 2 de l’article 41 d’aquest 
text.

L’incís «matrimoni anterior, o naturals, o adoptius» de 
la lletra A) del número 1 de l’article 36.

La lletra C) del número 1 de l’article 36.
La lletra D) del número 1 del mateix article 36.
L’incís «legítims, naturals o adoptius» de la lletra E) del 

número 1 de l’article 36.
Els apartats a) i b) de la lletra E) del número 1 de l’arti-

cle 36, que se substitueix pel número 1 de l’article 41 
d’aquest text.

L’apartat a) de la lletra F) del número 1 de l’article 36, 
que queda redactat de la manera següent: «Si només 
queda mare soltera, viuda o divorciada o pare en les 
mateixes circumstàncies, recau en ella o en ell la pensió i 
la conserva mentre no contregui matrimoni.» 

L’apartat b) de la lletra F) del número 1 de l’article 36, 
que queda redactat de la manera següent: «Si queden els 
dos pares, la pensió recau en ells conjuntament, sempre 
que hi hagi un vincle matrimonial entre ells, o que, si no 
n’hi ha, estan solters, vidus o divorciats.» 

Els apartats c) i d) de la lletra F) del número 1 de l’arti-
cle 36.

L’incís «C) i D)» del número 2 del mateix article 36.
L’incís «legítims» del número 3 del mateix article 36.
El número 4 de l’article 36.
Els incisos «o amb fills naturals o adoptius del causant 

o amb uns i altres», «fills adoptius o naturals» i «fills adop-
tius i naturals» del número 5 de l’article 36.

El número 1 de l’article 37, a l’incís final des de «sense 
perjudici que en enviudar de nou...».

Els números 2 i 3 de l’article 37.

considerats, puguin donar origen al reconeixement de 
drets passius en el seu propi favor o en el dels seus fami-
liars, poden causar simultàniament les pensions que li 
pertoquin malgrat haver-ho estat per la mateixa persona.

Tercera.—Per al personal civil de l’Administració de 
l’Estat que ocupi una destinació en serveis centrals o peri-
fèrics de Madrid i que pertanyi a cossos o escales afectats 
pel procés de transferències de mitjans i serveis a les 
comunitats autònomes, hi ha una classe especial de jubi-
lació anticipada que pot declarar el Govern, amb l’informe 
previ de la Comissió Superior de Personal, i a proposta 
del Ministeri per a les Administracions Públiques.

Per al càlcul de la corresponent pensió es pren com a 
haver regulador l’import de les retribucions bàsiques que 
estigui percebent el funcionari en el moment de ser decla-
rat jubilat d’aquesta manera i a aquest s’aplica el percen-
tatge fix del 150 per 100, sense que en cap cas el seu 
import pugui excedir el 80 per 100 de les retribucions 
totals que aquell percebi en aquest moment.

Quan el funcionari acollit a aquest supòsit especial de 
jubilació compleixi l’edat de jubilació forçosa correspo-
nent, cessa en la percepció d’aquesta pensió i passa a 
cobrar la que ordinàriament li hauria correspost en el 
moment de la seva jubilació, aplicats, si s’escau, els coefi-
cients d’increment que corresponguin d’acord amb el que 
disposa l’article 27 precedent.

Quarta.—El personal militar retirat que hagi prestat 
serveis a l’Administració pública en qualsevol dels seus 
sectors o graus, exclusivament després del seu retir i 
sempre que aquests serveis s’hagin originat, precisament, 
per raó de la seva procedència de les Forces Armades o 
forces d’ordre públic i que no hagi cessat per jubilació 
abans de l’1 de gener de 1985, no causa cap pensió de 
caràcter civil dins el règim de classes passives, encara 
que aquests serveis siguin suficients per si mateixos per a 
això, sense perjudici de la pensió de retir de què sigui titu-
lar.

Si aquest personal, com a conseqüència de la seva 
procedència de les Forces Armades o forces d’ordre 
públic, s’ha integrat en algun cos o escala de l’Administra-
ció, té dret, si s’escau, que es millori el seu haver de retir 
de conformitat amb el que es determini per reglament. 
Aquesta millora, si s’escau, té efecte en les pensions que 
es puguin assenyalar a favor dels familiars.

Si la prestació de serveis a l’Administració pública del 
personal a què es refereix el paràgraf primer es fa en qua-
litat de funcionari d’algun cos o escala de l’Administració 
i té l’origen en qualsevol altra causa diferent de l’expres-
sada al paràgraf esmentat, té dret a causar pensió civil, al 
seu favor o al de la  seva família, d’acord amb les normes 
d’aquest text refós. Aquesta pensió és incompatible amb 
la de caràcter militar que hagi pogut causar, de conformi-
tat amb el que disposa l’article 25, número 2, d’aquest 
text.

Cinquena.—El personal comprès en l’àmbit d’aplica-
ció de la Llei 5/1976, d’11 de març, que, abans de l’1 de 
gener de 1985, hagi patit lesions que li donin dret a ingres-
sar en el benemèrit Cos de Cavallers Mutilats de Guerra 
per la Pàtria conserva després d’aquesta data el dret a 
ingressar-hi.

Sisena.—L’import de la pensió de retir del personal 
militar al qual sigui aplicable l’article 4t de la Llei de 13 de 
desembre de 1943, una vegada determinat d’acord amb el 
que disposen els articles 30 i 31 d’aquest text, es corregeix 
amb l’aplicació del coeficient 1,125, sense que, en cap cas, 
l’import final pugui superar el que hauria correspost per 
aplicació de la legislació vigent el 31 de desembre de 
1984.

Setena.—1. El que disposa la lletra e) del número 1 
de l’article 32 d’aquest text té efectivitat exclusivament a 
partir de l’1 de gener de 1987.

2. Abans d’aquesta data, únicament es consideren 
serveis efectius a l’Estat els anys complets de cotització a 
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L’incís «mares viudes» de l’article 79, redactat de con-
formitat amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre, que 
s’entén substituït per «pares».

L’incís «de matrimoni anterior o naturals legalment 
reconeguts» del primer paràgraf de l’article 82, redactat 
de conformitat amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre.

El paràgraf tercer del mateix article.
El paràgraf quart del mateix article.
El paràgraf cinquè del mateix article.
El paràgraf sisè del mateix article, a partir de «sense 

perjudici...».
Els paràgrafs vuitè, novè i desè del mateix article 82.
L’incís «legítims naturals legalment reconeguts o 

adoptius per adopció plena» del primer paràgraf de l’arti-
cle 83, redactat d’acord amb la Llei 193/1964, de 24 de 
desembre.

El paràgraf segon del mateix article 83, que se substi-
tueix pel número 1 de l’article 41 d’aquest text.

El paràgraf tercer del mateix article.
L’incís «tercer, vuitè i novè» al paràgraf quart de l’arti-

cle 83.
El paràgraf sisè de l’article 83 i l’incís «legítims» del 

paràgraf cinquè del mateix precepte.
El primer paràgraf de l’article 84, redactat de confor-

mitat amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre.
L’incís «les òrfenes» del segon paràgraf de l’article 84, 

que s’entén substituït per «els orfes».
L’incís «l’òrfena» del tercer paràgraf de l’article 84, que 

s’entén substituït per «l’orfe».
L’article 85.
L’article 87, redactat de conformitat amb la Llei 193/1964, 

de 24 de desembre, que queda de la manera següent: «Si 
a la mort d’un funcionari civil o militar, només queden 
mare soltera, viuda o divorciada o pare en igualtat de con-
dicions, recau en ella o en ell la pensió, que perden defini-
tivament si contrauen matrimoni. Si la viuda o fills d’un 
funcionari civil o militar perden definitivament la pensió, 
el dret es pot transmetre a la mare o al pare. Si a la mort 
del funcionari viuen els dos pares, la pensió la perceben 
conjuntament, sempre que hi hagi un vincle matrimonial 
entre ells o que, si no n’hi ha, estiguin solters, viudos o 
divorciats.» 

L’article 88.
L’article 89, redactat de conformitat amb la Llei 

193/1964, de 24 de desembre.
L’últim paràgraf de l’article 93, que s’entén substituït 

per l’article 17 d’aquest text.
L’últim incís de l’article 94, des de «s’exceptuen els 

casos...» fins al final.
El número 2 de l’article 96, redactat de conformitat 

amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre.

d) Les següents normes del Reglament per a l’aplica-
ció de l’Estatut de classes passives de l’Estat, aprovat pel 
Reial decret de 21 de novembre de 1927 i convalidat per 
força de llei per la de 9 de setembre de 1931:

L’incís «mares» de l’article 174, redactat de conformi-
tat amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre, que s’entén 
substituït pel de «pares».

L’incís «mare viuda» de l’article 178, redactat de con-
formitat amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre, que 
s’entén substituït per l’expressió «pares».

Els incisos «o amb fills naturals o adoptius del causant 
o amb uns i altres» i «i fills naturals o adoptius» de l’article 
191, redactat de conformitat amb la Llei 193/1964, de 24 de 
desembre.

L’incís «i tercer» i l’incís final «o sigui privada de la 
pensió per aplicació dels paràgrafs vuitè i novè del dit arti-
cle 82» de l’article 195.

L’article 196, redactat de conformitat amb la Llei 
193/1964, de 24 de desembre.

L’incís «homes» del número 1 de l’article 38, així com 
la referència d’aquest als «vint-i-tres anys», que s’entén 
substituïda per «vint-i-un anys».

L’incís «les òrfenes» del número 2 de l’article 38, que 
s’entén substituït per «els orfes».

El número 3 de l’article 38.
L’article 40.

b) Les següents normes del text refós de la Llei de 
drets passius del personal militar i assimilat de les Forces 
Armades, la Guàrdia Civil i la Policia Armada, aprovat pel 
Decret 1211/1972, de 13 d’abril:

L’article 6è, que s’entén substituït per l’article 17 
d’aquest text.

El número 1 i el número 4 de l’article 12.
Els números 3, 4 i 5 de l’article 16.
L’incís «de matrimoni anterior, naturals o adoptius» de 

la lletra A) del número 1 de l’article 31.
La lletra C) del número 1 de l’article 31.
La lletra D) del número 1 del mateix article.
L’incís «legítims, naturals o adoptius» de la lletra E) del 

número 1 de l’article 31.
Els apartats a) i b) de la lletra E) del número 1 de l’arti-

cle 31, que se substitueixen pel número 1 de l’article 41 
d’aquest text.

L’apartat a) de la lletra F) del número 1 de l’article 31, 
que queda redactat de la manera següent: «Si només 
queda mare soltera, viuda o divorciada o pare en les 
mateixes circumstàncies, recau en ella o en ell la pensió, i 
la conserva mentre no contregui matrimoni.» 

L’apartat b) de la lletra F) del número 1 de l’article 31, 
que queda redactat de la manera següent: «Si queden els 
dos pares, la pensió recau en ells conjuntament, sempre 
que hi hagi un  vincle matrimonial entre ells, o que, si no 
n’hi ha, estiguin solters, viudos o divorciats.» 

Els apartats c) i d) de la lletra F) del número 1 de l’arti-
cle 31.

L’incís «C) i D)» del número 2 del mateix article 31.
L’incís «legítims» del número 3 de l’article 31.
El número 4 del mateix precepte.
Els incisos «o amb fills naturals o adoptius del causant 

o amb uns i amb altres» i «fills adoptius o naturals» del 
número 5 de l’article 31.

El número 1 de l’article 32, a l’incís final, des de «sense 
perjudici que en enviudar de nou...».

Els números 2 i 3 de l’article 32.
L’incís «homes» del número 1 de l’article 33, així com 

la referència d’aquest als «vint-i-tres anys», que s’entén 
substituïda per «vint-i-un anys».

L’incís «les òrfenes» del número 2 de l’article 33, que 
s’entén substituït per «els orfes».

El número 3 de l’article 33.
L’incís «legítims, adoptants o naturals» del número 5 

de l’article 34.

c) Les següents normes de l’Estatut de classes passi-
ves, aprovat pel Reial decret de 22 d’octubre de 1926 i con-
validat amb força de llei per la de 9 de setembre de 1931: 

L’incís «de les mares viudes» de l’article 18, que s’en-
tén substituït per «dels pares».

L’incís «de les mares viudes» de l’article 25, que s’en-
tén substituït per «dels pares».

L’incís «i només en els casos a què es refereixen els 
articles 65 a 70» de l’article 37, redactat de conformitat 
amb la Llei 193/1964, de 24 de desembre.

L’incís «les viudes, òrfenes o, si s’escau, les mares viu-
des» de l’article 47, redactat de conformitat amb la Llei 
193/1964, de 24 de desembre, que s’entén substituït per 
«els viudos, orfes o, si s’escau, els pares».

L’incís «legítims, naturals o adoptius» de l’article 71, 
redactat de conformitat amb la Llei 193/1964, de 24 de 
desembre.
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Segona.—Queden derogades totes les disposicions 
que s’oposin al que estableix aquest text.

DISPOSICIONS FINALS

Primera.—El Govern ha de dictar, en el termini d’un 
any, comptat a partir de la publicació d’aquest text, un 
reglament per a la seva aplicació.

En aquest reglament s’han d’integrar les disposicions 
administratives que s’hagin dictat en desplegament de la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1985 o 
d’aquest mateix text abans de la publicació del reglament 
a què es refereix el paràgraf anterior.

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

Madrid, 30 d’abril de 1987.

JuAN CARLOS R.
El ministre d’Economia i Hisenda,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte la correcció d´errors publicada 
al «BOE» 171, de 18-07-1987.)

L’article 198, redactat de conformitat amb la Llei 
193/1964, de 24 de desembre.

L’article 199, redactat de conformitat amb la Llei 
193/1964, de 24 de desembre.

L’article 206.

e) La Llei 82/1961, de 23 de desembre, d’actualització 
de pensions de classes passives.

f) L’article 5è de la Llei 19/1974, de 17 de juny, sobre 
millora de classes passives.

2. Així mateix, queden derogats:

a) L’article 32, números 1, 2, 3, 4 i 5 de la Llei 30/1984, 
de 2 d’agost.

b) Els articles 26 a 41, tots dos inclosos; l’article 47; la 
disposició addicional cinquena, lletres d) i f), i les disposi-
cions transitòries segona i quarta de la Llei 50/1984, de 30 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
1985.

c) L’article 25 i la disposició addicional 50 de la Llei 
46/1985, de 27 de desembre, de pressupostos generals de 
l’Estat per a 1986.

d) Els números 3 i 4 de l’article 28 i l’article 30 de la 
Llei 21/1986, de 23 de desembre, de pressupostos gene-
rals de l’Estat per a 1987.


