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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
10146 Reial decret 839/2015, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 

369/1999, de 5 de març, sobre termes i condicions d’inclusió en el règim 
general de la Seguretat Social dels ministres de culte de les esglésies 
pertanyents a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya.

Mitjançant el Reial decret 369/1999, de 5 de març, sobre termes i condicions d’inclusió 
en el règim general de la Seguretat Social dels ministres de culte de les esglésies que 
pertanyen a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, es va procedir a 
la incorporació definitiva en el règim general de la Seguretat Social dels ministres de culte 
de totes les esglésies que agrupa aquesta Federació (FEREDE), en desplegament de la 
previsió efectuada en aquest sentit a l’article 5 de l’Acord de cooperació de l’Estat amb 
FEREDE, subscrit el 28 d’abril de 1992 i aprovat per la Llei 24/1992, de 10 de novembre. 
Per tant, és a partir d’aquest moment que sorgeix l’obligació legal de cursar l’alta en el 
règim general de la Seguretat Social de tots els ministres de culte que compleixin els 
requisits que estableix l’article 2 del Reial decret esmentat, independentment de la seva 
edat.

En la norma esmentada no s’inclou cap clàusula destinada a possibilitar que els 
ministres de culte que tinguin edats pròximes a l’edat de jubilació i acreditin haver exercit 
aquesta activitat en un moment anterior a l’1 de maig de 1999, data d’entrada en vigor del 
Reial decret, puguin ingressar les quotes corresponents i reunir així el període de carència 
necessari per accedir a la pensió de jubilació, així com a les pensions d’incapacitat 
permanent o mort i supervivència, clàusula que sí que preveu el clergat diocesà de 
l’Església catòlica a l’Ordre de 19 de desembre de 1977, per la qual es regulen determinats 
aspectes relatius a la inclusió del clergat diocesà de l’Església catòlica en el règim general 
de la Seguretat Social.

Davant d’aquesta falta de previsió, un pastor evangèlic va interposar una demanda 
contra el Regne d’Espanya en reclamació de la pensió de jubilació, que ha culminat en la 
sentència emesa pel Tribunal Europeu de Drets Humans el 3 d’abril de 2012, en què es 
reconeix que, com que no hi ha una regulació que permeti el reconeixement com a cotitzats 
de períodes anteriors a la inclusió en el règim general de la Seguretat Social dels ministres 
de culte de les esglésies que pertanyen a FEREDE, s’ha produït una vulneració de l’article 
14 del Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals 
que prohibeix la discriminació per motius religiosos. Per això, i amb la finalitat d’evitar 
tractaments desiguals, es considera convenient portar a terme una modificació del Reial 
decret 369/1999, de 5 de març, i s’hi inclou una nova disposició addicional equiparable, pel 
que fa al reconeixement inicial de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent i mort 
i supervivència, a la que es va dictar en el seu moment per al clergat diocesà de l’Església 
catòlica a l’Ordre de 19 de desembre de 1977.

L’àmbit aplicable d’aquesta nova disposició addicional s’estén també als ministres de 
culte de la Unió d’Esglésies Cristianes Adventistes del Setè Dia a Espanya, si bé amb 
referència a l’1 de maig de 1987, ja que aquesta va ser la data en què va tenir efecte la 
seva integració al règim general de la Seguretat Social, feta mitjançant l’Ordre de 2 de 
març de 1987.

En el procés de tramitació d’aquest Reial decret ha emès un informe la Federació 
d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya i s’ha tingut en compte l’informe del Ple de 
la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, emès en la reunió de 28 de maig de 2015.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació que atorga la disposició final 
primera de la Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de cooperació 
de l’Estat amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya.
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En virtut d’això, a proposta conjunta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social i del 
ministre de Justícia, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell 
de Ministres a la reunió del dia 18 de setembre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 369/1999, de 5 de març, sobre termes i 
condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social dels ministres de culte 
de les esglésies que pertanyen a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques 
d’Espanya.

El Reial decret 369/1999, de 5 de març, sobre termes i condicions d’inclusió en el 
règim general de la Seguretat Social dels ministres de culte de les esglésies que pertanyen 
a la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya, queda modificat de la 
manera següent:

U. El paràgraf segon de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

«L’acreditació de la condició esmentada s’ha d’efectuar mitjançant una 
certificació expedida per l’església o federació d’esglésies respectiva, degudament 
inscrita en el Registre d’entitats religioses. S’ha d’adjuntar a aquesta certificació la 
conformitat de la Comissió Permanent de la FEREDE i de la certificació corresponent 
emesa pel Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia que acrediti la 
inscripció de l’entitat religiosa a la qual pertanyi el ministre de culte, i l’anotació del 
ministre de culte esmentat, si és que hi consta.»

Dos. S’afegeix una nova disposició addicional segona, de manera que la disposició 
addicional única passa a ser la disposició addicional primera, amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona. Reconeixement inicial de les prestacions de 
jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència.

1. Als efectes exclusius del reconeixement inicial del dret a les prestacions de 
jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència, els ministres de culte que l’1 
de maig de 1999 estaven compresos en l’àmbit personal aplicable que estableix 
l’article 2 i havien complert a la data esmentada l’obligació legal d’estar donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social com a conseqüència del que disposa 
aquesta norma, poden ingressar la fracció de quota del règim general assignada a 
aquestes contingències corresponent a períodes d’exercici en territori espanyol de 
la seva activitat pastoral com a ministres de culte anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, d’acord amb les condicions següents:

1a Als efectes de la pensió de jubilació, si tenien l’edat de 50 anys l’1 de maig 
de 1999, poden fer l’ingrés pels períodes compresos entre l’1 de maig de 1999 i el 
dia en què el ministre de culte va complir l’edat esmentada, pel període necessari 
per completar el mínim de cotització exigit per accedir a la pensió esmentada.

2a En el supòsit que es produeixi el fet causant de les prestacions d’incapacitat 
permanent o mort i supervivència, l’ingrés s’ha d’efectuar per l’import corresponent 
al període necessari per completar el mínim de cotització exigit per a aquestes 
contingències, independentment de l’edat de l’interessat.

3a Les quantitats a ingressar les ha de calcular la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, d’acord amb la quantia de 
la base mínima de cotització del règim general de la Seguretat Social per a 
treballadors més grans de 18 anys i les consegüents fraccions del tipus de cotització 
que hagin estat vigents en cadascun dels moments que comprèn el període de què 
es tracti en cada cas. Aquests ingressos els ha de fer efectius l’església o federació 
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d’esglésies en les quals hagi prestat els serveis el ministre de culte a la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

4a L’acreditació de l’exercici de l’activitat pastoral com a ministre de culte en 
un moment anterior a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret s’ha d’efectuar d’acord 
amb el que disposa l’article 2.

2. Aquestes mateixes regles són aplicables als ministres de culte que 
pertanyen a la Unió d’Esglésies Cristianes Adventistes del Setè Dia a Espanya que 
tenien complerta l’edat de 50 anys l’1 de maig de 1987.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa 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. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat», amb efectes des del dia 1 de gener de 2015.

Madrid, 21 de setembre de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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