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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

16432 Reial decret 1413/2018, de 2 de desembre, pel qual es despleguen les 
previsions de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018, en matèria de pensions de viduïtat del règim de classes 
passives de l’Estat.

La disposició final segona de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l’Estat per a l’any 2018, introdueix una modificació de l’apartat 3 de l’article 39 del text refós 
de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 
d’abril, en què es preveu un increment del percentatge aplicable a la base reguladora, en 
quatre o dos punts, per al càlcul de les pensions ordinàries de viduïtat, quan en la persona 
beneficiària concorrin els requisits de ser més gran de 65 anys, no tenir dret a cap altra 
pensió pública espanyola o estrangera, ni percebre altres ingressos per la realització de 
treballs o de capital en una quantia rellevant.

A més, la Llei de pressupostos esmentada afegeix una nova disposició addicional, 
dinovena, al text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, que estableix que 
l’increment del percentatge és aplicable a les pensions ordinàries de viduïtat causades a 
l’empara de la legislació vigent a 31 de desembre de 1984 i de la legislació especial de 
guerra, quan es compleixin els mateixos requisits.

La millora de la pensió de viduïtat que preveu aquest Reial decret té efecte a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2018. No obstant això, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 
quaranta-cinquena, les pensions de viduïtat causades abans de la seva entrada en vigor i 
vigents a la data esmentada, a les quals s’hagi d’aplicar l’increment de percentatge que 
estableixen l’article 39.3 i la disposició addicional dinovena del text refós de la Llei de 
classes passives de l’Estat, pel fet de concórrer els requisits exigits, s’han de revisar d’ofici 
amb efectes econòmics del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos esmentada.

D’altra banda, la disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018 preveu que, a partir de l’1 de gener de 2019, l’increment 
del percentatge aplicable a la base reguladora de les pensions de viduïtat de les persones 
beneficiàries que compleixin els requisits establerts legalment s’elevi en vuit o quatre 
punts.

Per tal d’adequar les pensions de viduïtat afectades per la modificació normativa, es fa 
necessari dictar normes de desplegament, dirigides, d’una banda, a facilitar la revisió 
d’ofici de les pensions que s’estiguin percebent en la data d’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i de l’altra, a establir les condicions per 
al reconeixement del dret a la millora de la pensió.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així, quant al principi de necessitat, aquest es justifica a l’article 39.3 del text refós de 
la Llei de classes passives de l’Estat, que estableix que la millora de les pensions de 
viduïtat s’ha d’efectuar en els termes que es determinin reglamentàriament.

Pel que fa als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica, eficàcia i eficiència, la 
norma conté la regulació imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament 
esmentats i aconsegueix la seva finalitat mitjançant l’única alternativa possible, l’aprovació 
d’una norma amb rang de reial decret.
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Aquest Reial decret es dicta en virtut de les facultats atribuïdes al Govern per 
l’article  39.3 del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, i d’acord amb la 
competència exclusiva en matèria de legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat 
Social que l’article 149.1.17a de la Constitució espanyola atribueix a l’Estat.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Hisenda i de Defensa, amb l’aprovació 
prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 30 de novembre de 
2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte la regulació dels requisits, les condicions i el 
procediment per a l’aplicació, a les pensions ordinàries de viduïtat del règim de classes 
passives de l’Estat i a les causades a l’empara de la legislació especial de guerra, de 
l’increment del percentatge per al càlcul de la quantia de la pensió, en compliment del que 
estableixen l’article 39.3 i la disposició addicional dinovena del text refós de la Llei de 
classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, en 
la redacció que en fa la disposició final segona de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

També és objecte d’aquesta norma la regulació de l’increment del percentatge aplicable 
a la base reguladora, a partir de l’1 de gener de 2019, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional cinquanta-cinquena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
esmentada.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació.

El que disposa aquest Reial decret s’aplica a les persones beneficiàries de la pensió 
ordinària de viduïtat del règim de classes passives de l’Estat i de la legislació especial de 
guerra, que reuneixin els requisits següents, d’acord amb el que disposen l’article 39.3 i la 
disposició addicional dinovena del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat:

a) Haver complert una edat igual o superior als 65 anys.
b) No tenir dret a cap altra pensió pública espanyola o estrangera.
c) No percebre ingressos per la realització d’un treball per compte d’altri o per compte 

propi.
d) No percebre rendiments del capital, d’activitats econòmiques o guanys 

patrimonials, d’acord amb el concepte que estableix per a les rendes esmentades l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, que en el còmput anual superin el límit d’ingressos 
que estableix la llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent per ser beneficiari de 
la pensió mínima de viduïtat.

Article 3. Millora de la pensió de viduïtat ordinària.

1. Quan concorrin els requisits que recull l’article anterior l’import de la pensió 
ordinària de viduïtat es fixa aplicant a la base reguladora que correspongui el percentatge 
que determinen els apartats següents:

a) Si es tracta de pensions de viduïtat reconegudes a l’empara del títol I del text refós 
de la Llei de classes passives de l’Estat, el percentatge és del 54 per 100. El percentatge 
és del 27 per 100 quan la persona causant dels drets passius hagi mort després que hagi 
estat declarada incapacitada o inutilitzada en acte de servei o com a conseqüència 
d’aquest i que s’hagi assenyalat a favor seu la pensió extraordinària corresponent.

b) Si es tracta de pensions de viduïtat causades de conformitat amb la legislació 
vigent a 31 de desembre de 1984 o amb la legislació especial de guerra, el percentatge 
que correspongui s’incrementa en 4 punts.
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2. A partir de l’1 de gener de 2019, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 
cinquanta-cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018, els percentatges que preveu la lletra a) de l’apartat anterior són del 58 per 
100 i del 29 per 100, respectivament, i el percentatge per al càlcul de les pensions a les 
quals fa referència la lletra b) de l’apartat anterior s’incrementa en 8 punts.

Article 4. Competència.

La competència per reconèixer i revisar la millora de les pensions de viduïtat que 
preveu aquest Reial decret correspon a la Direcció General de Costos de Personal i 
Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General de Personal del Ministeri 
de Defensa, de conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 11 del text refós 
de la Llei de classes passives de l’Estat per al reconeixement dels drets passius i la 
concessió de les prestacions de classes passives de l’Estat.

Article 5. Reconeixement i efectes.

1. La millora de les pensions de viduïtat que preveu l’article 3 d’aquest Reial decret 
es reconeix a sol·licitud de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits 
que exigeix l’article 2. Als efectes del compliment del requisit que estableix la lletra d) de 
l’article 2, les persones sol·licitants han de presentar declaració expressa del fet que els 
seus ingressos l’any de la sol·licitud no superaran el límit que estableix la lletra esmentada.

2. Els efectes econòmics de la millora es determinen de conformitat amb les normes 
generals aplicables a les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

Article 6. Manteniment del dret.

1. El manteniment del dret a la millora de la pensió de viduïtat està supeditat al 
compliment dels requisits que estableix l’article 2.

2. Quan no quedi acreditat el compliment d’algun dels requisits que preveu l’article 2, 
la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d’Hisenda, o 
la Direcció General de Personal del Ministeri de Defensa, segons correspongui, ha de 
dictar una resolució en què es declari la suspensió o pèrdua del dret a la millora. En aquest 
supòsit, quan sigui procedent, s’ha d’emetre una nova resolució en què es fixi l’import de 
la pensió de viduïtat sense considerar els increments de percentatge.

La millora es deixa de percebre des del dia primer del mes següent al de l’incompliment 
dels requisits que preveuen les lletres b) i c) de l’article 2. Els efectes econòmics de la 
suspensió per incompliment del que preveu la lletra d) es produeixen des del primer dia del 
mes de gener de l’any en què es produeixi la superació del límit dels rendiments establerts.

3. Les persones pensionistes estan obligades a reintegrar, en els termes que preveu 
el Reial decret 1134/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula el procediment de reintegrament 
de percepcions indegudes i altres normes en matèria de classes passives, els imports de 
la pensió percebuts indegudament des de la data d’efectes de la suspensió o pèrdua del 
dret a la millora, amb el límit que preveu l’apartat dos de la disposició addicional quinzena 
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

4. Quan un cop suspès el dret a la millora se’n sol·liciti la rehabilitació perquè es 
reuneixen els requisits que preveu l’article 2, els efectes d’aquesta s’han de determinar de 
conformitat amb les normes generals aplicables a les pensions del règim de classes 
passives de l’Estat.

Article 7. Concurrència de persones beneficiàries.

Quan concorrin diverses persones beneficiàries amb dret a la pensió de viduïtat 
derivada de la mateixa persona causant, la millora de la pensió de les persones 
beneficiàries que compleixin els requisits que preveu l’article 2 s’aplica en la mateixa 
proporció tinguda en compte per al reconeixement de la pensió.
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Article 8. Obligació de comunicació.

1. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la direcció general que 
correspongui, en el termini d’un mes a comptar de la data en què es produeixin, les 
variacions que puguin suposar la suspensió o pèrdua del dret a l’increment de percentatge.

2. Per al manteniment del dret a la millora de la pensió de viduïtat, les persones 
beneficiàries residents a l’estranger estan obligades, a més, a presentar abans del 31 de 
març de cada any, una declaració relativa al compliment dels requisits que estableix 
l’article  2, lletres b), c) i d).

Quan es tracti d’acreditar el compliment del requisit que estableix la lletra d) de 
l’article  2, la declaració esmentada s’ha de referir als rendiments de l’any de la sol·licitud.

En cas d’incompliment de l’obligació que preveu aquest apartat, se suspèn el 
cobrament de la millora de la pensió de viduïtat, amb efectes de 31 de març de l’any 
actual. En cas que es rebi el document esmentat amb posterioritat al termini establert, s’ha 
de procedir a rehabilitar la millora de la pensió, si s’escau, d’acord amb el que estableix la 
disposició addicional quinzena del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

3. Les direccions generals competents han d’efectuar el degut control del compliment 
dels requisits per part de les persones beneficiàries, i els poden requerir en qualsevol 
moment una declaració dels seus ingressos, així com dels seus béns patrimonials.

Disposició transitòria primera. Aplicació de la millora a les pensions que estiguin 
percebent les persones beneficiàries en la data d’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, les pensions 
de viduïtat que s’estiguin percebent en la data d’entrada en vigor d’aquesta, les persones 
beneficiàries de les quals compleixin els requisits que preveu l’article 2 d’aquest Reial 
decret, les han de revisar d’ofici les direccions generals competents que assenyala l’article 
4. La data d’efectes d’aquesta revisió és del primer dia del mes següent al de l’entrada en 
vigor de la Llei esmentada.

A aquests efectes, es presumeix que concorre el requisit que preveu l’article 2.d) quan 
els rendiments obtinguts d’acord amb l’última informació facilitada per l’Administració 
tributària no superin el límit establert per ser persona beneficiària de la pensió mínima de 
viduïtat l’any 2018.

Disposició transitòria segona. Aplicació de la millora a les pensions reconegudes amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Les pensions ordinàries de viduïtat reconegudes en el període comprès entre la data 
d’entrada en vigor de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per 
a 2018, i la d’aquest Reial decret les han de revisar d’ofici les direccions generals 
competents que assenyala l’article 4 d’aquest Reial decret, sempre que les persones 
beneficiàries compleixin els requisits que preveu l’article 2. Els efectes d’aquesta revisió es 
retrotrauen a la data d’efectes de la pensió inicialment reconeguda, sense que puguin ser 
anteriors al dia primer del mes següent al de la data d’entrada en vigor de la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

A aquests efectes, es presumeix que concorre el requisit que preveu l’article 2.d) quan 
els rendiments obtinguts d’acord amb l’última informació facilitada per l’Administració 
tributària no superin el límit establert per ser persona beneficiària de la pensió mínima de 
viduïtat l’any 2018.

Disposició transitòria tercera. Aplicació de la millora a les pensions que s’estiguin 
percebent l’1 de gener de 2019.

Els increments que preveu l’apartat 2 de l’article 3 els apliquen d’ofici les direccions 
generals competents que assenyala l’article 4 d’aquest Reial decret, a les pensions 
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ordinàries de viduïtat que s’estiguin percebent l’1 de gener de 2019 que compleixin els 
requisits que preveu l’article 2. La data d’efectes d’aquesta revisió és de l’1 de gener 
de  2019.

A aquests efectes, es presumeix que concorre el requisit que preveu l’article 2.d), quan 
els rendiments percebuts, d’acord amb l’última informació facilitada per l’Administració 
tributària, no superin el límit establert per ser persona beneficiària de la pensió mínima de 
viduïtat l’any 2019.

Disposició transitòria quarta. Aplicació de la millora en determinats supòsits.

El que estableixen les disposicions transitòries primera, segona i tercera no s’aplica a 
les pensions reconegudes a l’empara dels reglaments comunitaris sobre coordinació dels 
sistemes de la Seguretat Social o dels convenis bilaterals de la Seguretat Social, ni quan 
la persona beneficiària de la pensió resideixi a l’estranger. En aquests supòsits, la millora 
de la pensió s’efectua amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que 
acrediti els requisits que estableix l’article 2, amb els efectes que preveuen les normes 
generals aplicables a les pensions del règim de classes passives de l’Estat. En cap cas, 
aquests efectes no poden ser anteriors al dia primer del mes següent al de la data 
d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 o, si 
s’escau, a l’1 de gener de 2019.

Disposició final primera. Títol competencial.

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

Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta les persones titulars dels Ministeris d’Hisenda i de Defensa per dictar en 
l’àmbit de les seves competències respectives totes 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.

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

Madrid, 2 de desembre de 2018.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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