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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
16770 Reial decret 1512/2009, de 2 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reial decret 

487/1998, de 27 de març, sobre reconeixement, com a cotitzats a la Seguretat 
Social, de períodes d’activitat sacerdotal o religiosa dels sacerdots i religiosos 
o religioses de l’Església Catòlica secularitzats, i el Reial decret 2665/1998, 
d’11 de desembre, pel qual es completa l’anterior Reial decret.

La Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre 
social, a la disposició addicional desena, va encomanar al Govern l’aprovació de les 
disposicions necessàries perquè, a fi de causar dret en la pensió de jubilació o d’obtenir 
una quantia superior a la ja reconeguda, es poguessin computar, com a cotitzats a la 
Seguretat Social, els períodes en què els sacerdots i religiosos de l’Església Catòlica van 
exercir el seu ministeri o van desenvolupar la seva activitat religiosa sense quedar 
compresos per això en l’àmbit del sistema de la Seguretat Social, per absència d’una 
norma expressa en aquest sentit.

En compliment d’aquestes previsions legals es van aprovar el Reial decret 487/1998, 
de 27 de març, sobre reconeixement, com a cotitzats a la Seguretat Social, de períodes 
d’activitat sacerdotal o religiosa dels sacerdots i religiosos o religioses de l’Església Catòlica 
secularitzats, i el Reial decret 2665/1998, d’11 de desembre, pel qual es completa l’anterior 
Reial decret, en les normes dels quals s’especifiquen els termes en què s’aplica el benefici 
esmentat, que comporta per als interessats l’obligació d’abonar el capital cost de la pensió 
que deriva dels anys de cotització reconeguts. En aquestes normes reglamentàries es 
detallen els requisits que han de complir els beneficiaris, els períodes computables com a 
assimilats a cotitzats, així com les regles de càlcul de la pensió i de pagament del capital 
cost mitjançant el seu fraccionament i descompte mensual de l’import de la prestació que 
s’ha de percebre.

La pràctica gestora desenvolupada al llarg del temps transcorregut ha permès conèixer 
la gran varietat de circumstàncies concurrents en els col·lectius de referència, així com 
l’existència d’una diversitat de supòsits anàlegs mereixedors del mateix tractament 
normatiu, cosa que ha fet aconsellable revisar alguns dels pressupòsits inicialment 
previstos, o bé per ampliar l’àmbit d’aplicació de les normes aplicables, o bé per flexibilitzar 
la formulació dels seus preceptes. I així es tracta en el moment present, d’una banda, 
d’incorporar nous beneficiaris al col·lectiu protegit i de possibilitar el reconeixement d’uns 
períodes diferents d’activitat religiosa i, d’altra banda, d’incrementar el termini en què els 
beneficiaris poden amortitzar el capital cost de la pensió.

Pel que fa a l’àmbit subjectiu, s’ha considerat convenient estendre l’aplicació dels 
cossos normatius vigents en l’actualitat als membres laics dels instituts seculars de 
l’Església Catòlica, que es consagren a la perfecció i l’exercici de l’apostolat en termes 
semblants als dels membres dels instituts religiosos. La diferència relativa a la pròpia 
condició canònica, clerical o laïcal no s’ha d’erigir en element determinant que autoritzi a 
excloure aquest col·lectiu dels beneficis de què ja gaudeixen els membres clergues 
d’aquelles mateixes comunitats.

Al seu torn, sembla necessari atendre els requeriments que acompanyen l’exercici de 
l’activitat que és objecte de protecció, i valorar, en concret, que alguns membres dels 
instituts de vida consagrada exerceixen el seu ministeri sense límit territorial i, encara més, 
sovint, l’establiment de missions fora del territori nacional per al desenvolupament de la 
funció evangelitzadora constitueix el fi específic del mateix institut. Per això, a fi d’eliminar 
un obstacle que moltes vegades impedia als interessats l’accés a la pensió, es recull en 
les noves normes la possibilitat excepcional de completar els períodes reconeguts com a 
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cotitzats a la Seguretat Social amb aquells en els quals van exercir la seva professió 
religiosa a l’estranger.

Finalment, s’amplia el termini en què s’han de complir les obligacions que, com a 
compensació als beneficis obtinguts, recauen sobre els afectats, ja que, com que la major 
part de les pensions reconegudes a l’empara de les normes aplicables són d’escassa 
quantia, els descomptes que s’han d’efectuar sobre el seu import mensual, per respondre 
al pagament del capital cost, resulten excessivament costosos per als beneficiaris. 
L’establiment d’un període de temps més dilatat per amortitzar el deute mitigaria 
l’inconvenient assenyalat.

En la tramitació d’aquest Reial decret s’han sol·licitat els informes oportuns al Col·lectiu 
de Sacerdots i Religiosos Secularitzats (COSARESE) i a la Federació Estatal de 
Secularitzats (FES).

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb la disposició final setena del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, i amb la disposició addicional desena de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 2 d’octubre 
de 2009,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reial decret 487/1998, de 27 de març, sobre reconeixement, 
com a cotitzats a la Seguretat Social, de períodes d’activitat sacerdotal o religiosa dels 
sacerdots i religiosos o religioses de l’Església Catòlica secularitzats.

El Reial decret 487/1998, de 27 de març, sobre reconeixement, com a cotitzats a la 
Seguretat Social, de períodes d’activitat sacerdotal o religiosa dels sacerdots i religiosos o 
religioses de l’Església Catòlica secularitzats, queda modificat de la manera següent:

U. S’afegeix un apartat 3 a l’article 2 amb la redacció següent:

«3. Quan amb la suma dels períodes de cotització efectiva i els assimilats a 
cotitzats d’acord amb el que estableix l’apartat 1 no s’arribi al període mínim de 
cotització exigit per causar dret a la pensió de jubilació, amb caràcter excepcional i 
en la mesura necessària per completar l’esmentat període mínim, es poden 
reconèixer, com a cotitzats a la Seguretat Social, els períodes en què els interessats 
van exercir la seva activitat religiosa fora del territori espanyol, sempre que acreditin 
que aquesta activitat es va prestar per a la comunitat religiosa a la qual pertanyien 
en aquell moment i exclusivament sota les ordres dels seus superiors.»

Dos. L’apartat 2 de l’article 4 queda redactat de la manera següent:

«2. L’abonament del capital cost a què es refereix l’apartat anterior es pot 
ajornar per un període màxim de vint anys i fraccionar en pagaments mensuals, 
deduïbles de cada mensualitat de la pensió reconeguda.»

Article segon. Modificació del Reial decret 2665/1998, d’11 de desembre, pel qual es 
completa el Reial decret 487/1998, de 27 de març, sobre reconeixement, com a 
cotitzats a la Seguretat Social, dels períodes d’activitat sacerdotal o religiosa als 
sacerdots i religiosos o religioses de l’Església Catòlica secularitzats.

L’apartat 3 de l’article 4 del Reial decret 2665/1998, d’11 de desembre, pel qual es 
completa el Reial decret 487/1998, de 27 de març, sobre reconeixement, com a cotitzats a 
la Seguretat Social, dels períodes d’activitat sacerdotal o religiosa als sacerdots i religiosos 
o religioses de l’Església Catòlica secularitzats, queda redactat de la manera següent:
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«3. L’abonament del capital cost a què es refereixen els apartats anteriors es 
pot diferir per un període màxim de vint anys i fraccionar en pagaments mensuals, 
deduïbles de cada mensualitat de pensió.

El període de vint anys es pot ampliar en la mesura necessària perquè, en cap 
cas, l’amortització del capital cost suposi una quantia mensual superior a l’addicional 
rebuda, en funció dels anys d’exercici sacerdotal o religiós reconeguts.»

Article tercer. Ampliació de l’àmbit subjectiu.

Les previsions que contenen els reials decrets 487/1998, de 27 de març, i 2665/1998, 
d’11 de desembre, són aplicables, en els mateixos termes i condicions establerts per als 
membres d’instituts religiosos, als membres laics dels instituts seculars de l’Església 
Catòlica, sempre que figurin inscrits en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de 
Justícia, que ja no tenien la condició de membres dels instituts esmentats el dia 1 de gener 
de 1997.

Disposició transitòria única. Eficàcia.

El que disposa aquest Reial decret és aplicable a les pensions que es causin a partir 
de la data de la seva entrada en vigor. Així mateix, a instància de part, es pot aplicar a les 
pensions ja causades en la data esmentada, per a la qual cosa els interessats han de 
formular la sol·licitud corresponent en el termini màxim d’un any.

Disposició final primera. Títol competencial habilitador.

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

Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta el ministre de Treball i Immigració per dictar les disposicions de caràcter 
general que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 2 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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