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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
3515 Reial decret 193/2010, de 26 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

227/1981, de 23 de gener, sobre sistemes de pagament dels havers de classes 
passives de l’Estat.

El Reial decret 227/1981, de 23 de gener, sobre sistemes de pagament dels havers de 
classes passives de l’Estat, estableix, com a procediment de pagament de les pensions de 
classes passives, per xec nominatiu, per taló expedit contra un compte corrent de «fons en 
ferm», per abonament a compte restringit, per transferència a compte corrent o llibreta 
ordinària a nom del pensionista, individualment o indistintament amb altres persones i el 
pagament a través d’habilitat de classes passives.

La regulació que conté el Reial decret esmentat va donar resposta, al seu moment, a 
diferents situacions en les quals el pagament de les pensions i altres prestacions periòdiques 
de classes passives requeria la intervenció en l’esmentada gestió d’altres entitats o agents 
diferents de les entitats financeres, situacions que avui ja no es produeixen en vista de 
l’actual implantació i desenvolupament a nivell nacional que han experimentat aquestes 
últimes.

Per tant, els canvis que han tingut lloc en el funcionament de l’Administració, que s’han 
traduït en un important avanç i millora en els sistemes d’informació, atenció al públic i 
informatització de procediments, unit a l’extensió i interconnexió de la xarxa d’oficines 
bancàries en tot el territori nacional, així com l’evolució de la normativa vigent al llarg dels 
28 anys transcorreguts des de l’aprovació del Reial decret 227/1981, de 23 de gener, 
aconsellen acomodar a la legalitat vigent l’actual reglamentació sobre sistemes de 
pagament dels havers de classes passives de l’Estat. Aquesta modificació s’emmarca en 
l’esperit de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu 
i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, incorporada a l’ordenament intern 
espanyol per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici.

Aquestes circumstàncies determinen la procedència d’establir com a forma de 
pagament de les prestacions del sistema de classes passives la transferència a compte 
obert en entitats financeres, i modifiquen el Reial decret 227/1981, de 23 de gener, sobre 
sistemes de pagament dels havers de classes passives.

Aquest canvi normatiu no suposa, en cap cas, un menyscabament dels drets dels 
beneficiaris de les prestacions de classes passives en les seves relacions amb l’Administració 
ja que són titulars dels drets que, amb caràcter general, regula el títol IV de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i normativa de desplegament. D’altra banda, els significatius avenços 
produïts en l’àmbit de l’Administració electrònica fan possible un acostament cada cop 
més gran de l’Administració als ciutadans, fet que permet una important millora en l’agilitat, 
eficàcia i transparència de les seves actuacions.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Economia i Hisenda, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 26 de febrer 
de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 227/1981, de 23 de gener, sobre sistemes de 
pagament dels havers de classes passives de l’Estat.

El Reial decret 227/1981, de 23 de gener, sobre sistemes de pagament dels havers de 
classes passives de l’Estat, queda modificat de la manera següent:
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U. L’article 2 queda redactat en els termes següents:

«El pagament d’havers de classes passives de l’Estat s’ha de realitzar únicament 
mitjançant transferència al compte corrent o llibreta ordinària oberta que el pensionista 
designi i que estigui a nom seu, individualment o indistintament amb altres persones, 
en una entitat inscrita en el Registre de bancs i banquers o caixes d’estalvis i altres 
entitats financeres a càrrec del Banc d’Espanya d’acord amb l’article 53.2 de la Llei 
26/1988, de 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.»

Dos. L’article 4 queda redactat en els termes següents.

«S’estén als pensionistes familiars –viudes, orfes o pares dels causants–, per al 
pagament dels havers de classes passives de l’Estat i les seves remuneracions 
complementàries –plaques, creus, ajuda familiar, etc.–, el procediment de 
transferència a compte corrent o llibreta ordinària oberta en les entitats financeres, 
a què es refereix l’article 2.»

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Es deroguen totes les normes del mateix rang o inferior que s’oposin al que disposa el 
present Reial decret.

Disposició final primera. Desglossament de transferències.

Respecte de les prestacions de classes passives sol·licitades abans de l’entrada en 
vigor del present Reial decret, els habilitats de classes passives estan obligats a abonar al 
seu ordenant, ja sigui mitjançant transferència bancària o mitjançant un xec, l’import íntegre 
de la pensió o pensions de classes passives que li hagi estat pagat per l’Administració, 
sense practicar cap deducció. Les comissions, despeses de gestió o impostos derivats de 
l’exercici de l’activitat professional que repercuteixi en el seu client els han de cobrar de 
forma separada.

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament reglamentari.

S’autoritza el ministre d’Economia i Hisenda per dictar les disposicions necessàries per 
al desplegament i l’aplicació del present Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor el dia u d’abril de 2010 i és aplicable a les 
prestacions que se sol·licitin a partir d’aquesta data.

Madrid, 26 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta segona del Govern 
i ministra d’Economia i Hisenda,

ELENA SALGADO MÉNDEZ
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