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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

2147 Reial decret 71/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les pensions i 
indemnitzacions del règim de classes passives de l’Estat dels militars de 
complement i dels militars professionals de tropa i marineria amb una relació 
de serveis de caràcter temporal.

L’experiència acumulada des de l’aprovació del Reial decret 1186/2001, de 2 de 
novembre, pel qual es regulen les pensions i les indemnitzacions del règim de classes 
passives de l’Estat als militars de complement i als militars professionals de tropa i 
marineria i s’aproven els quadres mèdics per al reconeixement d’aquestes prestacions, 
unit a la integració dels militars ingressats a partir de gener de 2011 en el règim general de 
la Seguretat Social i la consolidació del procés de professionalització de les Forces 
Armades, ha posat de manifest la necessitat de transformar el model de protecció de 
classes passives del personal militar professional amb una relació de serveis de caràcter 
temporal.

L’article 52 bis del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, indica que els militars professionals amb una 
relació de serveis de caràcter temporal causen a favor seu una pensió de retir quan 
pateixin una incapacitat absoluta per a qualsevol treball. Igualment, en els termes que es 
determinin reglamentàriament, aquest personal té dret a pensions o indemnitzacions per 
una sola vegada, en cas que pateixin lesions permanents no invalidants, o no determinants 
d’inutilitat absoluta per a qualsevol professió o ofici. Així mateix causen dret a una pensió 
ordinària o extraordinària a favor dels seus familiars en cas que morin, mentre mantinguin 
la relació de serveis.

El nou model de protecció es dirigeix a acostar l’acció protectora del col·lectiu esmentat 
a la que estableix el règim general de la Seguretat Social, però mantenint el tractament 
especial que el règim de classes passives de l’Estat concedeix a les pensions que deriven 
d’un acte de servei.

Durant la seva tramitació, el projecte d’aquest Reial decret va rebre l’informe de les 
associacions professionals amb representació en el Consell de Personal de les Forces 
Armades, d’acord amb l’article 40.2.b) de la Llei orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i 
deures dels membres de les Forces Armades, i se’n va donar coneixement a la resta de 
les associacions professionals inscrites en el Registre d’associacions professionals de 
membres de les Forces Armades, d’acord amb l’article 40.1.c) de la Llei orgànica 9/2011, 
de 27 de juliol. Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 49.1.c) de la Llei orgànica 
esmentada, va rebre l’informe del Consell de Personal de les Forces Armades.

El projecte va ser objecte d’audiència i informació pública a través del portal web del 
Ministeri de Defensa.

Aquest Reial decret és l’instrument adequat per a la finalitat perseguida: la nova 
regulació de les pensions i les indemnitzacions del règim de classes passives de l’Estat 
dels militars de complement i als militars professionals de tropa i marineria amb una relació 
de serveis de caràcter temporal. Es tracta, per tant, d’una qüestió d’interès general el 
contingut de la qual s’ajusta als principis de bona regulació, com els de necessitat i eficàcia. 
Conté la regulació imprescindible per a la consecució dels seus objectius i igualment 
s’ajusta a la resta de principis que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D’altra banda la norma figura al Pla anual normatiu 2018.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa i de la ministra d’Hisenda, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 15 de febrer de 2019,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Àmbit d›aplicació.

1. Les disposicions d’aquest Reial decret són aplicables al personal inclòs en el règim 
de classes passives de l’Estat que a continuació es relaciona, quan pateixi un accident, 
una lesió o una malaltia per causa de la qual mori, o li sigui apreciada una insuficiència de 
condicions psicofísiques:

a) Els militars de complement i els militars professionals de tropa i marineria amb una 
relació de serveis professionals no permanent.

b) El personal de les escales de complement i reserva naval, declarades a extingir, i 
que no tingui adquirit el dret a romandre a les Forces Armades fins a l’edat de retir.

c) Els alumnes de centres militars de formació que hi hagin ingressat sent militars de 
complement o militars professionals de tropa i marineria, fins a la seva promoció als llocs 
de cavaller cadet, alferes alumne, sergent alumne o guàrdia marina.

2. Les disposicions d’aquest Reial decret són aplicables quan l’accident, la lesió o la 
malaltia determinants de la insuficiència de condicions psicofísiques o la defunció s’hagin 
produït durant el període comprès:

a) Si es tracta de militars de complement o militars professionals de tropa i marineria, 
des de l’adquisició de la condició de militar professional fins a la finalització o la resolució 
del compromís.

b) Si es tracta d’alumnes dels centres docents militars de formació que hi hagin 
ingressat sent militars de complement o militars professionals de tropa i marineria, des de 
l’ingrés al centre fins al nomenament per al lloc de cavaller cadet, alferes alumne, sergent 
alumne o guàrdia marina.

3. S’entenen incloses en aquest Reial decret totes les lesions o malalties que després 
de l’ingrés de l’interessat a les Forces Armades s’hagin agreujat i que, per si mateixes o en 
concurrència amb noves lesions o patologies, hagin provocat una disminució o anul·lació 
en la seva capacitat laboral.

4. Les anomalies en el comportament i/o variants desadaptatives en relació amb trets 
de la personalitat incompatibles amb la funció militar no detectades en les proves d’ingrés 
a les Forces Armades i preexistents a l’ingrés no s’entenen incloses en aquest Reial decret 
llevat que les hagi agreujat el servei.

Article 2. Determinació de la insuficiència de condicions psicofísiques.

1. La determinació de la insuficiència de condicions psicofísiques a l’efecte de la 
limitació per ocupar determinades destinacions, la resolució del compromís o el pas a retir, 
segons correspongui, s’ha d’efectuar mitjançant la tramitació de l’expedient que preveu 
l’article 121 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

2. Per a la determinació dels diferents tipus d’incapacitat previstos en aquest Reial 
decret, els dictàmens de la sanitat militar tenen caràcter preceptiu i vinculant d’acord amb 
l’article 28.2.c) del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.
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Article 3. Tipus d’incapacitat.

1. A l’efecte de les prestacions que regula aquest Reial decret els òrgans 
medicopericials de la sanitat militar han d’avaluar la disminució o l’anul·lació de les aptituds 
psicofísiques de l’interessat prenent com a referència l’article 194 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

En cas necessari, mitjançant una instrucció del subsecretari de Defensa, es pot adaptar 
als requeriments de la professió militar la llista de malalties a què es refereix l’article 194 
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en concordança amb el que disposa 
la disposició transitòria vint-i-sisena del mateix text.

2. En els dictàmens dels òrgans medicopericials de la sanitat militar s’ha d’indicar si 
l’interessat pateix alguns dels tipus d’incapacitat següents:

a) Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió o ofici.
b) Incapacitat permanent total per a la professió militar.
c) Lesions permanents que no impedeixen l’exercici de la professió militar.

Article 4. Determinació de la contingència.

Correspon al ministre de Defensa la declaració del fet que la insuficiència de les 
condicions psicofísiques s’ha produït en acte de servei o com a conseqüència d’aquest.

A aquest efecte, els òrgans medicopericials de la sanitat militar han de dictaminar si 
des del punt de vista medicopericial hi ha relació entre la insuficiència de condicions 
psicofísiques i l’accident o la malaltia en acte de servei o com a conseqüència d’aquest. En 
cas que sigui una malaltia la causant de la incapacitat, aquesta ha de constar com a 
adquirida en acte de servei o com a conseqüència directa de la naturalesa del servei 
acomplert.

Article 5. Expedient de classes passives.

Un cop emesa la resolució del ministre de Defensa que determini la insuficiència de 
condicions psicofísiques, el director general de Personal ha d’iniciar, d’ofici, la tramitació 
de l’expedient de classes passives per determinar el dret a pensió o indemnització que, si 
s’escau, pugui correspondre.

CAPÍTOL II

Drets passius

Article 6. Pensions de retir per inutilitat.

El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret que en el curs de la seva 
relació de serveis amb les Forces Armades es vegi afectat per una lesió o un procés 
patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o d’una reversibilitat 
remota o incerta, que l’incapaciti absolutament per a l’exercici de qualsevol professió o 
ofici, causa dret a una pensió de retir per inutilitat, ordinària o extraordinària, en els termes 
següents:

a) Si la inutilitat s’ha produït en circumstàncies alienes al servei, causa dret a una 
pensió ordinària de retir per inutilitat en els termes que preveu el títol I, subtítol II, capítol II, 
del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
legislatiu  670/1987, de 30 d’abril.

b) Aquesta pensió és extraordinària si la lesió o la malaltia s’ha produït en acte de 
servei o com a conseqüència d’aquest, en els termes que preveu el títol I, subtítol II, 
capítol  IV, del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
legislatiu  670/1987, de 30 d’abril.
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Article 7. Pensions per inutilitat per al servei.

El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret que durant la seva relació 
professional amb les Forces Armades es vegi afectat per una lesió o un procés patològic, 
somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o d’una reversibilitat remota o 
incerta, que, sense arribar a constituir una incapacitat absoluta per a qualsevol professió o 
ofici, suposi una incapacitat per a l’exercici de la professió militar que impliqui la resolució 
del compromís, causa dret a una pensió d’inutilitat per al servei, en els termes següents:

a) Si la inutilitat s’ha produït en circumstàncies alienes al servei, causa dret a una 
pensió ordinària d’inutilitat per al servei en una quantia igual al 55 per 100 de la que hauria 
resultat si s’hagués produït una incapacitat permanent absoluta per a qualsevol professió 
o ofici.

b) Aquesta pensió és extraordinària si la lesió o la malaltia s’ha produït en acte de 
servei o com a conseqüència d’aquest. La pensió extraordinària té una quantia igual al 55 
per 100 de la que hauria resultat si s’hagués produït una incapacitat permanent absoluta 
per a qualsevol professió o ofici en acte de servei o com a conseqüència d’aquest.

Article 8. Indemnitzacions per lesions permanents.

1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret que, durant la seva 
relació professional amb les Forces Armades, pateixi en acte de servei o com a 
conseqüència d’aquest una malaltia, una lesió, una mutilació o una deformitat de caràcter 
definitiu, que, sense impedir-li l’exercici de la professió militar, li produeixi un grau de 
disminució física o psíquica que determini una limitació per ocupar determinades 
destinacions, causa dret a una indemnització, en els termes que preveu l’apartat següent.

2. La indemnització consisteix en un pagament únic la quantia del qual s’ha de 
determinar aplicant el barem que estableix l’Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener, per la 
qual s’actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions 
i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants, o el que estigui vigent en el moment en 
què es produeixi la resolució de la limitació per ocupar determinades destinacions.

Article 9. Pensions familiars.

Si com a conseqüència d’un fet succeït durant la seva relació amb les Forces Armades 
es produeix la defunció del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, 
causa dret a pensions de viduïtat, orfandat i a favor de pares, en els termes següents:

a) Si la defunció s’ha produït en circumstàncies alienes al servei, per a la determinació 
de la pensió és aplicable el títol I, subtítol II capítol III, del text refós de la Llei de classes 
passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

b) Si la defunció s’ha produït en acte de servei, o com a conseqüència d’aquest, és 
aplicable el títol I, subtítol II, capítol IV, del text refós esmentat.

Disposició addicional primera. Conservació de drets passius.

Un cop conclosa la relació professional amb les Forces Armades, el personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret conserva els drets passius que per a si mateix o 
els seus familiars pugui haver adquirit.

Per a la determinació d’aquests és aplicable la disposició addicional desena del text 
refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, 
de 30 d’abril.
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Disposició addicional segona. Drets passius en el supòsit de limitació per ocupar 
determinades destinacions prèvia a la declaració de resolució del compromís per 
insuficiència de condicions psicofísiques.

En cas que, durant la relació de serveis amb les Forces Armades, s’hagi resolt un 
expedient d’insuficiència de condicions psicofísiques que hagi ocasionat una limitació per 
ocupar determinades destinacions per la qual hagi percebut una indemnització i 
posteriorment s’hagi instruït un altre expedient que hagi determinat una pensió de classes 
passives per l’agreujament de la lesió que es va indemnitzar, és aplicable el procediment 
de descompte que regula l’article 7.1 del Reial decret 1134/1997, d’11 de juliol.

Disposició transitòria única. Tramitació de procediments ja iniciats.

Als expedients l’ordre d’incoació dels quals s’hagi produït abans de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret que estiguin pendents de resolució els són aplicables les normes que 
aquest preveu únicament si resulten més favorables.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1186/2001, de 2 de novembre, pel qual es regulen 
les pensions i les indemnitzacions del règim de classes passives de l’Estat als militars de 
complement i als militars professionals de tropa i marineria i s’aproven els quadres mèdics 
per al reconeixement d’aquestes prestacions.

2. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al 
que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reglament per a la determinació de l’aptitud 
psicofísica del personal de les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 944/2001, 
de 3 d’agost.

Es modifica el Reglament per a la determinació de l’aptitud psicofísica del personal de 
les Forces Armades, aprovat pel Reial decret 944/2001, de 3 d’agost, en el sentit següent:

U. Es modifica l’article 16, que queda redactat en els termes següents:

«Article 16. Dictamen mèdic.

1. El dictamen mèdic de l’òrgan medicopericial de la sanitat militar, fonamentat 
en els quadres de condicions psicofísiques que estableix l’annex d’aquest 
Reglament, es fa mitjançant un informe mèdic que ha d’anar acompanyat d’un 
qüestionari de salut i tots dos s’han d’ajustar al model que determini el ministre de 
Defensa.

2. La incompareixença de l’interessat, sense una causa degudament 
justificada, al reconeixement per al qual se l’ha requerit s’ha de fer constar a 
l’informe. No obstant això, la junta medicopericial ha d’incloure en l’informe mèdic el 
dictamen de l’aptitud psicofísica, si a la vista de la documentació disponible és 
possible fer una valoració de les seves condicions psicofísiques, i en cas contrari ha 
d’assenyalar la impossibilitat de fer-lo. Tot això sense perjudici de les responsabilitats 
disciplinàries en què l’interessat hagi pogut incórrer.»

Dos. Es modifica el paràgraf b) de l’article 19.4, que queda redactat en els termes 
següents:

«b) Determinar si l›avaluat necessita una tercera persona per als actes 
essencials de la vida.»
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Disposició final segona. 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 legislació bàsica 
i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa perquè dicti les normes de desplegament que 
consideri oportunes per a l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Previsions pressupostàries.

El Ministeri d’Hisenda ha d’adoptar les previsions pressupostàries necessàries per a 
l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final cinquena. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de febrer de 2019.

FELIPE R.

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

CARMEN CALVO POYATO
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