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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
18413

Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions
i el procediment per a l’abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei
52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions
incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia.

La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra
civil i la dictadura, es va dictar amb la finalitat de contribuir a tancar ferides encara obertes
en els espanyols i a donar satisfacció als ciutadans que van patir, directament o en la
persona dels seus familiars, les conseqüències de la tragèdia de la guerra civil o de la
repressió de la dictadura.
Entre les mesures previstes, i en atenció a les circumstàncies excepcionals que es van
donar en la seva mort, la Llei 52/2007 reconeix el dret a una indemnització, per una quantia
de 135.000 euros, als beneficiaris dels qui van morir durant el període fixat en aquesta Llei,
en defensa i reivindicació de les llibertats i drets democràtics i que no havien rebut fins ara
la compensació deguda.
La Llei també estableix la concessió d’indemnitzacions extraordinàries a favor dels qui
hagin patit lesions incapacitants pels fets, en les circumstàncies i amb les condicions que
s’hi preveuen.
El present Reial decret té per objecte, en desplegament de les habilitacions que
estableixen a aquest efecte l’apartat 4 de l’article 10, l’apartat 1 de la disposició addicional
quarta, i la disposició final primera de la Llei 52/2007, determinar l’abast, les condicions i el
procediment per a la concessió de les indemnitzacions esmentades.
En virtut d’això, a proposta conjunta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra
de la Presidència, del vicepresident segon del govern i ministre d’Economia i Hisenda, dels
ministres de Justícia, Interior i Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia de la ministra
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 31 d’octubre de 2008.
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Objecte.

El present Reial decret té per objecte determinar l’abast, les condicions i el procediment
per reconèixer i abonar les indemnitzacions que estableixen l’article 10 i la disposició
addicional quarta de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i
s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència
durant la guerra civil i la dictadura.
Article 2.

Requisits per a la percepció de les indemnitzacions.

1. Tenen dret a les indemnitzacions la concessió de les quals regula el present Reial
decret els beneficiaris dels qui van morir en defensa i reivindicació de les llibertats i els
drets democràtics durant el període a què es refereix l’article 10 de la Llei 52/2007, de 26
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de desembre, que compleixin les condicions i els requisits exigits a la Llei, així com els qui,
en els termes que estableix l’article 14 d’aquest Reial decret, hagin patit lesions incapacitants
per idèntics fets i circumstàncies durant el període esmentat.
No poden ser causa d’aquestes indemnitzacions, ni ser-ne beneficiaris, els qui hagin
pertangut o pertanyin a bandes o grups armats.
2. S’entén que es donen les circumstàncies descrites en el primer paràgraf de l’apartat
anterior, quan el fet causant de la mort o de les lesions tingui una relació directa amb actes,
reunions, manifestacions o esdeveniments en què la persona morta o lesionada hagi
participat en defensa o reivindicació d’alguns dels drets o llibertats fonamentals que conté
la secció 1a del capítol II del títol primer de la Constitució espanyola.
3. A aquests efectes, és irrellevant que la mort s’hagi produït en el decurs del fet de
què es tracti o en un moment posterior, sempre que sigui a conseqüència d’aquest fet.
4. Per al reconeixement de la indemnització és imprescindible que a l’expedient hi
consti, de manera fefaent i acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret, el nexe
causal entre els fets i les circumstàncies i la mort o la lesió.
Article 3.

Comissió d’Avaluació.

1. Es crea la Comissió d’Avaluació, que preveu l’article 10.5 de la Llei 52/2007, de 26
de desembre, amb caràcter d’òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de la Presidència, a qui
correspon la tramitació de les sol·licituds que es formulin, així com el seu estudi, valoració
i resolució.
2. La composició de la Comissió és la següent:
a) President: el secretari general tècnic del Ministeri de la Presidència. En cas de
vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, al president el substitueix el vocal de la
Comissió de més jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre, d’entre els seus
components.
b) Vocals: un representant per cadascun dels ministeris de Presidència, Economia i
Hisenda, Justícia, Interior, i Treball i Immigració, amb nivell de subdirector general o
assimilat, designats pels respectius departaments. Simultàniament a la designació dels
vocals, s’ha de fer la dels que actuen com a suplents seus.
c) Secretari: el representant del Ministeri d’Economia i Hisenda.
3. La Comissió d’Avaluació, el règim de funcionament de la qual s’ha d’ajustar al que
disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, ha d’establir el seu
propi règim de convocatòries i el caràcter i periodicitat de les seves reunions.
4. El funcionament de la Comissió d’Avaluació s’ha de portar a terme amb el suport i
els mitjans personals i materials de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions
Públiques del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense que es pugui generar increment de
despesa pública.
Pagament de les indemnitzacions.

1. El pagament de les indemnitzacions que estableix el present Reial decret l’ha de
fer la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Economia
i Hisenda, mitjançant transferència al compte corrent o la llibreta ordinària oberta a nom del
beneficiari de la indemnització, que aquest consigni en la seva sol·licitud.
2. En les indemnitzacions per mort, el pagament a qualsevol dels beneficiaris allibera
l’Administració de qualsevol obligació respecte de tercers amb dret a aquestes, sense
perjudici de les accions que puguin exercir entre si.
Article 5.

Sol·licituds.

1. Les sol·licituds d’indemnització les pot formular qualsevol de les persones que
tinguin la condició de beneficiaris a què es refereixen els articles 9 i 13 del present Reial
decret, en el model oficial que figura com a annex a aquesta norma, i que pot ser actualitzat
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per la Comissió d’Avaluació. A les sol·licituds s’hi han d’adjuntar els documents que
acreditin el compliment dels requisits exigibles, en cada cas, per percebre-les, que preveuen
els seus articles 10 i 16.
La sol·licitud ha de contenir una descripció de les circumstàncies en què s’hagi produït
la mort o, si s’escau, el fet incapacitant, que presenti les característiques d’un acte o un fet
inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’article 10 de la Llei 52/2007, que es pot acreditar per
qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant els informes o documents a què es
refereix l’article 7.1 del present Reial decret.
2. Les sol·licituds s’han d’adreçar al secretari de la Comissió d’Avaluació, sense
perjudici que es puguin presentar en els registres i oficines que determina l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 6.

Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds per part dels interessats és d’un any a comptar
de la data d’entrada en vigor del present Reial decret.
Article 7.

Procediment.

1. Un cop rebuda la sol·licitud, juntament amb la restant documentació requerida, la
Comissió d’Avaluació ha de realitzar d’ofici les actuacions que estimi pertinents per
comprovar els fets o les dades al·legats. A aquest efecte, a fi d’aclarir els fets causants de
la mort o de les lesions i contribuir a determinar el nexe causal, es poden sol·licitar, així
mateix, els antecedents, les dades o els informes que puguin constar en els serveis
policials, autoritats governatives i òrgans jurisdiccionals, així com en altres registres on en
pugui haver quedat constància.
2. Quan la Comissió consideri que falta alguna dada o document preceptiu, s’ha de
requerir l’interessat perquè esmeni l’omissió en el termini de deu dies, amb indicació que,
si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, de conformitat amb el que preveu
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Article 8.

Resolució.
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1. La Comissió d’Avaluació ha de dictar la corresponent resolució, per la qual estimi
o desestimi la sol·licitud, que s’ha de notificar a l’interessat en el termini màxim de sis
mesos comptats des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre
corresponent. També pot decidir la inadmissió a tràmit de les sol·licituds de reconeixement
de drets que manifestament no tinguin fonament.
2. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi notificat la resolució, l’interessat
pot entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, en els termes que preveu
l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3. Les resolucions adoptades posen fi a la via administrativa i podes ser objecte de
recurs potestatiu en reposició davant la Comissió d’Avaluació, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva notificació, o bé ser impugnades directament davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptats de la mateixa
manera, de conformitat amb el que estableix l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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CAPÍTOL II
Indemnització per mort
Article 9.

Beneficiaris.

1. Conforme al que preveu l’article 10 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, són
beneficiaris de la indemnització els fills i el cònjuge de la persona morta, si no està separat
legalment ni en procés de separació o nul·litat matrimonial, o la persona amb qui hagi estat
convivint de manera permanent amb una relació d’afectivitat anàloga a la del cònjuge
durant, almenys, els dos anys immediatament anteriors al moment de la mort, llevat que
hagin tingut descendència en comú, cas en què n’hi ha prou amb la mera convivència.
Subsidiàriament, si no existeixen els anteriors, en són beneficiaris, per ordre successiu
i excloent, els pares, els néts, els germans de la persona morta i els fills de la persona
convivent, si depenien econòmicament de la persona morta.
A aquests efectes s’entén que el beneficiari depenia econòmicament de la persona
morta quan aquell convivia amb aquesta a càrrec seu, i en la data de la mort no percebia,
en còmput anual, rendes o ingressos de qualsevol naturalesa superiors al salari mínim
interprofessional, també en còmput anual, vigent en aquell moment.
2. Quan concorri el cònjuge de la persona morta, no separat legalment ni en procés
de separació o nul·litat matrimonial, amb la persona amb qui hagi estat convivint aquesta
en els termes que assenyala el paràgraf primer de l’apartat anterior, la condició de
beneficiari només l’exerceix el cònjuge de la persona morta.
3. Quan es produeixi la concurrència de diverses persones que pertanyin a un grup
dels que tenen dret a la indemnització, s’ha de repartir en parts iguals entre tots els qui hi
tinguin dret per la mateixa condició, excepte quan concorrin el cònjuge o la persona amb
una anàloga relació afectiva i els fills de la persona morta, cas en què l’ajuda s’ha de
distribuir en meitats entre el cònjuge o la persona amb una anàloga relació d’afectivitat i el
conjunt dels fills.
Article 10.

Documentació acreditativa.

a) Si es tracta del cònjuge no separat legalment, ni en procés de separació o nul·litat
matrimonial, còpia del llibre de família o certificació literal de la inscripció del matrimoni
expedida pel Registre Civil amb posterioritat a la data de defunció de la víctima, així com
declaració de l’interessat en què manifesti que no s’ha iniciat un procés de separació o
nul·litat matrimonial.
b) Si el sol·licitant és la persona que hagi conviscut amb la persona morta, ha de
presentar certificat de convivència de l’Ajuntament o acta notarial de notorietat que acrediti
la convivència en els dos anys immediatament anteriors al moment de la mort o, en cas
que hi hagi fills comuns, còpia del llibre de família o les certificacions literals de naixement
expedides pel Registre Civil.
Així mateix, a fi d’acreditar la relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, ha d’aportar
document públic en què consti l’existència de la parella de fet o qualsevol altre document,
la valoració del qual l’ha de fer la Comissió d’Avaluació.
c) Quan es tracti dels fills de la persona morta, s’hi ha d’adjuntar còpia del llibre de
família o les certificacions literals de naixement expedides pel Registre Civil.
d) Si els sol·licitants són els pares, néts o germans de la persona morta, han d’acreditar
la seva relació de parentiu amb el causant de la indemnització mitjançant còpia del llibre
de família o les corresponents certificacions literals de naixement o matrimoni expedides
pel Registre Civil.
e) Quan es tracti de fills de la persona convivent, s’hi ha d’adjuntar còpia del llibre de
família o les corresponents certificacions de naixement expedides pel Registre Civil, així
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Els interessats han de formular la sol·licitud conforme al que estableix l’article 5,
acompanyada del certificat de defunció de la víctima, així com dels documents següents
en funció de la seva relació de parentiu amb la persona morta:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 276

•

Dissabte 15 de novembre de 2008

•

Secc. I.

Pàg. 5

com acreditació de la convivència amb una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal del
seu progenitor amb el causant de la indemnització en els termes que assenyala la lletra b)
d’aquest article.
f) En els supòsits que preveuen les lletres d) i e) anteriors, s’ha d’acreditar la
dependència econòmica respecte del causant, referida al moment en què es va produir el
fet determinant de la mort, mitjançant la documentació següent:
1r Certificació de convivència expedida per l’Ajuntament o acta notarial de notorietat
que acrediti la convivència esmentada.
2n Acreditació que les despeses derivades de la convivència eren sufragades a
càrrec de la persona morta.
3r Declaració de les rendes o ingressos que percebia en aquella data.
g) A fi de determinar tant l’eventual prelació com la concurrència de beneficiaris amb
el mateix dret, les persones incloses a les lletres d) i e) anteriors han de declarar a la
sol·licitud que no tenen constància de l’existència de beneficiaris amb un millor dret a la
indemnització i, si s’escau, els nom i cognoms d’altres possibles perceptors amb el mateix
dret.
Article 11.

Quantia de la indemnització.

La quantia de la indemnització per mort, d’acord amb el que preveu l’article 10.1 de la
Llei 52/2007, és de 135.000 euros.
Article 12.

Incompatibilitats.

1. D’acord amb el que disposa l’article 10.3 de la Llei 52/2007, no és procedent
l’abonament de la indemnització quan s’hagi percebut alguna indemnització o compensació
econòmica amb càrrec a algun dels sistemes públics de protecció social o de l’Estat en
execució de sentència, pels mateixos fets, en una quantia igual o superior a la que
assenyala l’article anterior.
A aquests efectes, s’entenen incloses dins dels sistemes públics de protecció social les
indemnitzacions abonades per les comunitats autònomes o per les entitats locals.
2. Quan pels mateixos fets s’hagi percebut alguna indemnització o compensació
econòmica d’una quantia inferior a 135.000 euros, és procedent la indemnització de la
diferència entre la quantitat esmentada i l’import percebut.
3. En el supòsit que, una vegada percebuda aquesta indemnització, se li reconegui
una altra de posterior pels mateixos fets, ha d’optar-ne per una i, si s’escau, reintegrar la
indemnització abonada per l’Estat.
4. L’interessat ha d’efectuar en la seva sol·licitud una declaració expressa sobre la
no-percepció d’alguna altra indemnització o compensació econòmica pels mateixos fets o,
si s’ha rebut, sobre la seva quantia.
CAPÍTOL III
Indemnitzacions per lesions incapacitants
Beneficiaris.

Són beneficiaris de la indemnització a què es refereix la disposició addicional quarta
de la Llei 52/2007 els qui hagin patit lesions incapacitants per fets i en les circumstàncies i
amb les condicions a què es refereix l’apartat u de l’article 10 de la Llei esmentada, amb
l’abast i en els termes que es regulen en els articles següents.
Article 14.

Concepte i gradació de lesions incapacitants.

1. Als efectes del present Reial decret es consideren lesions incapacitants les que,
d’acord amb la legislació de Seguretat Social, es qualifiquin com a constitutives d’una
incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
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2. Per a la qualificació de les lesions i del grau d’incapacitat derivada dels actes o fets
inclosos en l’àmbit de l’article 10 de la Llei 52/2007, és preceptiu i vinculant el dictamen
mèdic emès per l’equip de valoració d’incapacitats que determini l’Institut Nacional de la
Seguretat Social.
Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Avaluació ha de remetre a l’òrgan avaluador de les
lesions la documentació que les acrediti aportada pel sol·licitant. L’òrgan avaluador, a la
vista de la informació facilitada, pot requerir el reconeixement personal de la víctima i la
pràctica de proves complementàries.
Article 15.

Import de les indemnitzacions.

1. La quantitat a percebre depèn del grau d’incapacitat declarat conforme a l’article
anterior i d’acord amb l’escala següent:
Incapacitat permanent absoluta: 35.000 euros.
Gran invalidesa: 135.000 euros.
2. Les indemnitzacions establertes en aquest article s’han d’abonar directament als
mateixos incapacitats i són intransferibles.
Article 16.

Documentació acreditativa.

Els interessats han de formular la seva sol·licitud conforme al que estableix l’article 5,
acompanyada dels informes i dictàmens mèdics disponibles sobre les lesions incapacitants
patides com a conseqüència dels fets descrits, i, si s’escau, de la resolució de l’òrgan
competent que hagi declarat la incapacitat del peticionari, en la qual pugui constar o no la
relació causal amb actes o fets inclosos en l’àmbit de l’article 10 de la Llei 52/2007.
Article 17.

Incompatibilitats.

1. És procedent el reconeixement de les indemnitzacions que preveu aquest capítol
sempre que pels mateixos fets no s’hagi rebut una indemnització o compensació econòmica
amb càrrec a algun dels sistemes públics de protecció social o de l’Estat en execució de
sentència, exclosa qualsevol pensió d’invalidesa o incapacitat que es percebi.
A aquests efectes, s’entenen incloses dins dels sistemes públics de protecció social les
indemnitzacions abonades per les comunitats autònomes o per les entitats locals.
2. En el supòsit que una vegada percebuda aquesta indemnització es reconegui una
altra de posterior pels mateixos fets, l’interessat ha d’optar-ne per una i, si s’escau,
reintegrar la indemnització abonada per l’Estat.
3. L’interessat ha d’efectuar en la seva sol·licitud una declaració expressa sobre la
no-percepció d’alguna altra indemnització o compensació econòmica pels mateixos fets.
Disposició final primera.

Règim supletori.

En el que no regula expressament el present Reial decret en matèria de procediment,
són aplicables les normes que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
JUAN CARLOS R.
La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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ANNEX
ESPAI RESERVAT PER ALS SEGELLS DE REGISTRE

SOL·LICITUD D'INDEMNITZACIÓ
PER MORT O INCAPACITAT
(LLEI 52/2007)

MORT

1

LESIONS INCAPACITANTS
DATA DE NAIXEMENT:

DADES DEL SOL·LICITANT:

PRIMER COGNOM:

SEGON COGNOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE:

NOM:

ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TÉ DNI):
CLASSE:

NACIONALITAT:

DOMICILI (carrer, número, pis i porta):

CÓDI POSTAL:

SEXE:

NÚM:
LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

PAÍS:

NÚM. TELÈFON:

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS (Només si és diferent de l'indicat abans)
DOMICILI (carrer, número, pis i porta):

CODI POSTAL:

Sol·licita:

PROVÍNCIA:

NÚM. TELÈFON:

En nombre propi

Cònjuge vidu

Parella de fet

Fill

Pare o mare

Nét

Germà

Fill de la parella de fet

DADES DEL CAUSANT: Només per a sol·licitants per mort

(Rellenar sólo cuando proceda)

PRIMER COGNOM:

SEGON COGNOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE:

NOM:

ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TÉ DNI):
CLASSE:

DATA DE NAIXEMENT:

3

PAÍS:

SEXE:

DATA DE LA MORT:

DADES DEL REPRESENTANT:

PRIMER COGNOM:

Empleneu-ho només quan escaigui
(Rellenar sólo cuando proceda)

SEGON COGNOM:

NÚM. DNI/NIF/NIE:

NOM:

ALTRE DOCUMENT IDENTIFICATIU (SI NO TÉ DNI):
CLASSE:

PROVÍNCIA:

clases.pasivas@sgpg.meh.es

NACIONALITAT:

SEXE:

NÚM.:

DOMICILI (carrer, número, pis i porta):

CODI POSTAL:

NACIONALITAT:

NÚM.:

LOCALITAT:

PAÍS:

NÚM. TELÈFON:

AV. GENERAL PERÓN, 38
EDIFICI MASTER’S II
28020 MADRID
Tel.: 900 50 30 55
Fax: 91 349 15 74

cv: BOE-A-2008-18413-C

2

LOCALITAT:
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Pàg. 8

NÚM. DNI/NIF/NIE

DESCRIPCIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES EN QUÈ S'HAGI PRODUÏT LA MORT
O EL FET INCAPACITANT:
Data del fet determinant de la mort o lesió: _____ / _____ / _________

5

DECLARACIÓ D'ALTRES INDEMNITZACIONS (Empleneu-ho en tots els casos)
A més de la indemnització que sol·liciteu en el present imprès, heu percebut, heu sol·licitat o sol·licitareu altres
indemnitzacions o compensacions econòmiques pels mateixos fets:
No
Sí, en aquest cas assenyaleu l'organisme, el tipus de prestació i l'import

6

DECLARACIÓ DE DEPENDÈNCIA ECONÒMICA I/O D'EXISTÈNCIA D'ALTRES BENEFICIARIS:
Empleneu-ho només si sol·liciteu com a: pare/mare, nét, germà o fill de la parella de fet.
(Marqueu amb una “X” la casella que correspongui).

Declaro que, en el moment de la seva mort, depenia econòmicament del causant i que les meves rendes o
ingressos íntegres, en còmput anual, eren de __________________ euros.
Declaro que no hi ha cònjuge vidu, parella de fet, ni fills del causant, amb dret a indemnització.
Si coneixeu l'existència d'altres beneficiaris del causant pel següent orden excloent: pares, néts, germans o fills de
la parella de fet, consigneu les seves dades a les caselles següents:
PRIMER COGNOM

7

SEGON COGNOM

NOM

DNI/NIF

PARENTIU

DADES BANCÀRIES PER A L'ABONAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ:

BANC/CAIXA:

CODI COMPTE CLIENTE

Entitat

Sucursal

DC

Número de compte

cv: BOE-A-2008-18413-C

TITULAR DEL COMPTE:
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Pàg. 9

NÚM. DNI/NIF/NIE

ESTIC INFORMAT de la incompatibilitat de la percepció de la indemnització amb la d'altres indemnitzacions o
compensacions econòmiques que pels mateixos fets se'm reconeguin en el futur i de l'obligació de comunicar-ho a la
Comissió d'Avaluació.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que són certes les dades que consigno en la present sol·licitud i dono
consentiment perquè la Comissió d'Avaluació sol·liciti els antecedents, dades o informes que puguin constar en els
serveis policials, autoritats governatives, òrgans jurisdiccionals, així com en altres registres, sobre els fets causants
de la mort o lesions incapacitants.
AUTORITZO la consulta de les meves dades d'identificació personal i residència, amb garantia de confidencialitat i
als exclusius efectes d'aquesta sol·licitud, en els sistemes de verificació de dades d'identitat i de residència que
regulen, respectivament, les ordres PRE/3949/2006, de 26 de desembre i PRE/4008/2006, de 27 de desembre (en
i presenteu fotocòpia de DNI/NIF o, si sou estranger,
cas de no autoritzar la consulta, marqueu la casella següent
de la targeta de residència o del passaport/NIE).
DONO CONSENTIMENT a la verificació i confrontació de les dades que consten a l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària, en els termes que estableix l'OM 18-11-1999, així com al fet que les dades personals
disponibles en la Tresoreria General de la Seguretat Social i en altres oficines públiques, que siguin necessàries per
tramitar l'expedient, poden ser trameses o certificades telemàticament a la Direcció General de Costos de Personal i
Pensions Públiques.
SOL·LICITO, mitjançant la signatura del present imprès, el reconeixement i el pagament de la indemnització que
correspongui segons les disposicions legals vigents.
____________________, _____ de _______________ de 20___
(Signatura del sol·licitant o del representant

SR. SECRETARI DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ. Av. General Perón, 38. Edifici MASTER’S II. 28020.- MADRID

cv: BOE-A-2008-18413-C

Les dades personals que aporteu s'inclouran en un fitxer informàtic, amb la finalitat de calcular, controlar, pagar la
prestació que us pugui correspondre. El fitxer el custodia aquesta Direcció General de Costos de Personal i Pensions
Públiques, que es l'òrgan destinatari de la informació i el responsable del seu tractament.
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Pàg. 10

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

(Original acompanyat de fotocòpia per a compulsa o fotocòpia ja compulsada)
1.- ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES EN QUÈ ES VA PRODUIR LA MORT
O EL FET INCAPACITANT
-

Antecedents o informes policials, governatius, judicials o procedents de qualsevol altre registre o font –que
el sol·licitant de la indemnització tingui a la seva disposició–, referents a les circumstàncies en què es va
produir la mort o el fet incapacitant.

2.- INDEMNITZACIÓ PER LESIONS INCAPACITANTS
-

Informes i dictàmens mèdics sobre les lesions incapacitants patides com a conseqüència dels fets
determinants de la indemnització.

-

Si s'escau, resolució de l'òrgan competent que reconegui la incapacitat del peticionari.

3.- INDEMNITZACIÓ PER MORT
A) A totes les sol·licituds d'indemnització per mort:
- Certificat de defunció del causant.
B) Per acreditar la relació de parentiu:
1.- El cònjuge vidu:
- Llibre de família o certificat literal de la inscripció de matrimoni expedit pel Registre Civil, de data
posterior a la mort.
- Declaració personal en què manifesti que no s'ha iniciat un procés de separació o de nul·litat
matrimonial entre el sol·licitant i el causant.
2.- Parella de fet:
- Certificat de convivència de l'ajuntament o acta notarial de notorietat que acrediti la convivència amb el
causant en els dos anys immediatament anteriors a la mort o, en cas que hi hagi fills comuns, llibre de
família o certificacions literals de naixement dels fills.
- Document públic, o qualsevol altre document, en què consti l'existència de la parella de fet.
3.- Fills, pares, néts o germans:
- Llibre de família o certificacions literals de naixement o matrimoni expedides pel Registre Civil, de les
que resulti la relació de parentiu dels sol·licitants amb el causant.
4.- Fills de la persona convivent:
- Llibre de família o certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil.
- Documentació exigida en el número 2 d'aquest apartat, per acreditar que el seu progenitor era parella
de fet del causant de la indemnització.

- Certificat de convivència de l'ajuntament o acta notarial de notorietat que acrediti la convivència amb el
causant en el moment de la mort.
- Documentació que acrediti que les despeses derivades de la convivència eren sufragades a càrrec del
mort.
Telèfon gratuït d'informació: 900 50 30 55 en horari ininterromput de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores

http://www.boe.es
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C) Per acreditar la dependència econòmica (pare o mare, néts, germans, fills de la persona convivent):

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

