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CAP DE L’ESTAT
 19120 REIAL DECRET LLEI 8/2004, de 5 de novembre, 

sobre indemnitzacions als participants en ope-
racions internacionals de pau i seguretat. 
(«BOE» 271, de 10-11-2004; «BOE» 280,
 de 20-11-2004, i «BOE» 282, de 23-11-2004.)

La presència internacional d’Espanya ha crescut sen-
siblement en les últimes dècades. Això s’ha traduït en un 
notable increment de la presència d’espanyols que pres-
ten els seus servicis fora del territori nacional, en especial 
en operacions de pau i seguretat internacionals, assistèn-
cia humanitària o en altres missions oficials de represen-
tació o de servici exterior de l’Estat que es veuen exposats 
a situacions de perill.

Especialment es fa patent la presència espanyola a 
l’exterior amb les diverses missions de les nostres Forces 
Armades, que han assumit molt diverses comeses, no 
exemptes de sacrificis i de riscos. Els membres de les For-
ces Armades, que formen part dels Quarters Generals i 
dels contingents militars desplaçats fora del territori 
nacional, hi acudixen en compliment d’un deure, com a 
part integrant de la força multinacional, al servici de la 
pau i de la seguretat, i contribuïxen amb el seu esforç a la 
llibertat, la justícia i el progrés dels pobles. 

Igualment rellevant és la contribució a la pau i al res-
pecte dels drets humans dels membres de les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat integrats en els contin-
gents militars o en forces de policia internacional creats 
per mandat d’organitzacions internacionals.

Tampoc pot oblidar-se el personal destacat en mis-
sions diplomàtiques i representacions permanents a 
l’exterior; així com els integrants d’organitzacions no 
governamentals, periodistes o la resta de les persones 
enviades per Espanya en missió oficial per a representar 
l’Estat o per a contribuir a la posada en marxa de la polí-
tica exterior espanyola, que assumixen igualment un risc 
que, a vegades, pot afectar la seua vida o integritat, quan 
han d’exercir les seues funcions en situacions de conflicte 
o de violència.

La generosa aportació a la pau de tots els participants 
en este tipus de missions ha tingut un luctuós resultat en 
pèrdua de vides humanes, que es traduïx, actualment, en 
més d’un centenar de difunts. Especialment dolorós ha 
sigut l’accident del Yakolev-42, en el qual van morir 62 
militars espanyols, sense que este sinistre estiguera 
cobert per una assegurança que, lamentablement, es va 
contractar però que no era efectiva. 

Perquè esta situació no torne a repetir-se mai més, es 
considera necessari regular amb urgència les indemnitza-
cions que han de correspondre en estos casos. 

En l’actualitat hi ha diversos contingents militars des-
plaçats que complixen missions a l’exterior, exposats a 
situacions per a les quals no compten amb una cobertura 
que garantisca una compensació adequada a l’augment 
de risc que comporten. Per això, també resulta necessari i 
urgent que la societat espanyola no sols reconega l’esforç 
dels qui, allunyats d’Espanya, la servixen amb entu-
siasme, professionalitat i esperit d’entrega i sacrifici, 
inclús de la pròpia vida o integritat corporal, sinó que, 
també, establisca un sistema d’indemnitzacions que 
tracte de pal·liar, en la mesura que siga possible, les con-
seqüències derivades de tan importants riscos. 

Es reconeixen amb caràcter retroactiu indemnitza-
cions com a conseqüència de la defunció i gran invalidesa 
de les persones que es relacionen. El llistat que s’inclou 
en la disposició addicional tercera d’este reial decret llei 
podrà ser ampliat, si és el cas, per mitjà de la correspo-
nent norma jurídica, per a no produir injustícia o greuge, 

en favor d’aquelles persones que per qualsevol causa no 
s’hagen inclòs i en què concórreguen les mateixes cir-
cumstàncies.

La situació extraordinària d’atendre les víctimes de 
manera urgent i la urgent necessitat de suplir l’esmentada 
falta de cobertura són els supòsits principals i determi-
nants que habiliten el Govern per a acudir al procediment 
legislatiu extraordinari del reial decret llei.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització conferida en 
l’article 86 de la Constitució, a proposta de la vicepresidenta 
primera del Govern i ministra de la Presidència, del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda i dels ministres d’Assumptes Exteriors i de 
Cooperació, Defensa, de l’Interior, de Treball i Assumptes 
Socials i d’Administracions Públiques i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 
cinc de novembre del dos mil quatre,

D I S P O S E :

Article 1. Objecte.

S’establix un sistema d’indemnitzacions quan es pro-
duïsca la mort o danys físics o psíquics als ciutadans 
espanyols indicats en l’article 2, amb motiu de la seua 
participació en una operació de manteniment de la pau, 
d’assistència humanitària o en altres de caràcter interna-
cional que hagen sigut aprovades específicament pel 
Govern a estos efectes.

Les indemnitzacions tindran caràcter extraordinari i es 
concediran per una sola vegada. En cap cas, implicaran 
assumpció de cap responsabilitat per l’Estat. Les seues 
quanties seran les següents: 

Causa de les indemnitzacions Euros

Defunció 140.000
Gran invalidesa 390.000
Incapacitat permanent absoluta  96.000
Incapacitat permanent total  48.000
Incapacitat permanent parcial  36.000

 Les indemnitzacions per lesions permanents no invali-
dants seran les que resulten de l’aplicació del correspo-
nent barem establit pel text refós de la Llei sobre respon-
sabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de 
motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 
d’octubre. La determinació de les contingències de gran 
invalidesa, incapacitat i lesions es durà a terme d’acord 
amb el que regula el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny.

Article 2. Àmbit personal.

Les indemnitzacions establides en este reial decret llei 
s’apliquen a:

a) Els militars espanyols que participen en les opera-
cions esmentades en l’article 1, incloent-hi aquells que, 
dependents del Ministeri de Defensa, formen part de la 
tripulació dels mitjans de transport amb què es realitzen 
els desplaçaments. 

b) Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat 
de l’Estat que participen en les operacions mencionades 
en l’article 1.

c) El personal al servici de les Administracions públi-
ques, incloent-hi el contractat a Espanya a títol individual 
per l’Estat, que es desplace al territori en què es realitze 
l’operació per a participar-hi o que es trobe destinat en 
eixe territori. 
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Article 3. Altres ajudes i rescabalament de despeses.

1. El Ministeri d’Educació i Ciència, en cooperació 
amb les comunitats autònomes, acordarà les mesures 
necessàries per a suprimir les taxes acadèmiques als cen-
tres públics o concertats d’ensenyament als qui patisquen 
lesions invalidants compreses en l’àmbit d’aplicació 
d’este reial decret llei, així com als fills i cònjuges dels 
difunts. 

2. Igualment, es podran concedir ajudes destinades 
a finançar tractaments mèdics, pròtesis i intervencions 
quirúrgiques, sempre que se n’acredite la necessitat i no 
hagen sigut coberts per un sistema públic o privat 
d’assegurança.

Article 4. Requisits temporals.

1.  Als efectes d’este reial decret llei, s’entendrà que 
la participació en una missió oficial comença en el 
moment en què s’inicia el viatge d’eixida a l’estranger i 
finalitza en el moment en què té lloc la tornada a territori 
nacional.

2. Este període no inclou el temps en què els partici-
pants en la missió romanguen en territori nacional prepa-
rant l’operació, inclosos els desplaçaments en territori 
nacional necessaris per a començar la missió. Igualment, 
tampoc comprendrà el temps de les estades en territori 
nacional siga quin siga el motiu d’estes.

3. Per al personal al servici de les Administracions 
públiques que participe en les missions i no utilitze els 
mitjans de transport de les forces expedicionàries, es 
computarà este període des que es produïsca 
l’embarcament per a iniciar el viatge a l’estranger fins que 
la missió concloga amb el seu desembarcament a 
Espanya.

4. El personal al servici de les Administracions públi-
ques destinat al territori en què s’efectua l’operació, es 
beneficiarà del règim previst en este reial decret llei quan 
els danys es produïsquen en el territori en qüestió, durant 
el període comprés entre la data de desplegament i la 
data de replegament efectiu de l’operació.

Article 5. Beneficiaris.

1. En cas de defunció del personal inclòs en l’article 
2, seran beneficiaris dels drets reconeguts en este reial 
decret llei les persones següents amb l’orde de prelació 
que s’indica:

a) El cònjuge, no separat legalment, de la persona 
morta o de la persona que haja conviscut amb ella de 
forma continuada amb una relació anàloga d’afectivitat, i 
els fills de la persona morta.

b) En cas d’inexistència dels anteriors, els pares de 
la persona morta.

c) En defecte dels pares, sempre que depenguen 
econòmicament de la persona morta i per orde successiu 
i excloent, els néts d’esta, siga quina siga la seua filiació, i 
els avis. 

2. Si concorren dins d’un mateix paràgraf de l’apartat 
anterior diversos beneficiaris, la distribució de la quanti-
tat a què ascendisca la indemnització s’efectuarà de la 
manera següent:

a) En el cas del paràgraf a), la quantitat es repartirà a 
parts iguals, corresponent una al cònjuge o a la persona 
amb la qual covisca, i l’altra, als fills, que es distribuirà 
entre ells a parts iguals.

b) En els casos dels paràgrafs b) i c), a parts iguals, 
entre els beneficiaris concurrents.

3.  A l’efecte d’este article, s’entendrà que una per-
sona depén econòmicament del difunt quan, en el 

moment de la defunció, visca totalment a costa d’este i no 
perceba, en còmput anual, rendes o ingressos de qualse-
vol naturalesa, superiors al doble de l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples vigent en tal moment, també en 
còmput anual.

4. Quan es produïsca la desaparició d’alguna de les 
persones a què referix l’article 2, els beneficiaris que es 
determinen en l’apartat 1 d’este article podran sol·licitar 
les indemnitzacions previstes en este reial decret llei 
d’acord amb els requisits que s’hi establixen, sense perjuí 
que, provada la seua existència, els dits beneficiaris 
hagen de restituir les quantitats percebudes 

Article 6. Compatibilitats.

1. Les indemnitzacions atorgades conforme a les dis-
posicions d’este reial decret llei seran compatibles amb 
les pensions, ajudes, compensacions o rescabalaments 
que s’hagen reconegut o puguen reconéixer-se en el futur 
a l’empara de les previsions contingudes en la normativa 
d’aplicació en cada cas.

2. Les indemnitzacions i ajudes previstes en este 
reial decret llei seran incompatibles amb les previstes en 
la normativa sobre víctimes del terrorisme.

Article 7. Exempcions tributàries.

Les quantitats percebudes com a conseqüència de les 
indemnitzacions a què es referix este reial decret llei esta-
ran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, de l’Impost de Successions i de qualsevol impost 
personal que puga recaure sobre estes.

Article 8. Tramitació d’expedients.

1. La tramitació i resolució dels procediments, així 
com el pagament de les indemnitzacions que s’establixen 
en este reial decret llei, correspondrà al Ministeri de 
Defensa, amb la proposta prèvia del ministeri de què 
depenga el personal enunciat en l’article 2.

2. Els titulars o, si és el cas, els beneficiaris podran 
sol·licitar, en el termini de sis mesos, la concessió de les 
quantitats que puguen correspondre’ls. Este termini, en 
cas de defunció, es computarà des de la data en què es va 
produir la defunció. En el supòsit de lesions, es compu-
tarà des del moment en què es determine per l’òrgan ofi-
cial competent el grau d’incapacitat derivat d’estes.

3. El termini màxim per a la resolució de les 
sol·licituds serà de sis mesos.

4. Contra la resolució que pose fi a la via administra-
tiva, podrà interposar-se, si és el cas, recurs contenciós 
administratiu.

Article 9. Ocupacions honorífiques.

La defunció i les incapacitats que impedisquen total-
ment l’exercici de les funcions pròpies del cos, escala, 
plaça o carrera del militar inclòs en l’àmbit d’aplicació 
d’este reial decret llei es podrà considerar mèrit excepcio-
nal als efectes del que disposa l’article 17 de la Llei 
17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal de les For-
ces Armades, i en l’article 16 de la Llei 42/1999, de 25 de 
novembre, de Règim del Personal del Cos de la Guàrdia 
Civil.

Disposició addicional primera. Altres beneficiaris.

El sistema d’indemnitzacions que s’establix en este 
reial decret llei també s’aplicarà:

a)  Als espanyols que, integrats en un programa o 
acció desenvolupada per organitzacions no governamen-
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tals, siguen autoritzats individualment i específicament 
pels Ministeris de Defensa i d’Assumptes Exteriors i de 
Cooperació per a desplaçar-se i participar en l’àmbit de les 
operacions a què es referix l’article 1.

b)  Als periodistes espanyols acreditats individual-
ment i específicament pel Ministeri de Defensa o, en el 
supòsit d’operacions integrades exclusivament per mem-
bres dels Cossos i Forces de Seguretat, pel Ministeri de 
l’Interior, per al desenvolupament de la seua activitat pro-
fessional en l’àmbit de les operacions a què es referix 
l’article 1.

Disposició addicional segona. Pensions excepcionals.

1. En atenció a les circumstàncies especials que con-
corren en la defunció de les persones que a continuació 
es relacionen, que van donar la seua vida en acte de ser-
vici per Espanya, es reconeix pensió excepcional del 
Règim de Classes Passives de l’Estat, en la quantia anual 
que s’indica, a favor de:

a) La senyora Ana Ochoa Vela, 29100409-G, com a 
beneficiària del sergent primer senyor Miguel Ángel 
Algaba García, en la quantia anual de 25.304,70 euros.

b) La senyora Ana María Madrid Aldeguer, 52828919-
N, com a beneficiària del caporal primer senyor Juan 
Carlos Bohabonay Domínguez, en la quantia anual de 
19.434,45 euros. 

c) La senyora Lorena Puente López, 72045113-M, 
com a beneficiària del sergent senyor Juan Jesús Nieto 
Mesa, en la quantia anual de 25.304,70 euros.

d) La senyora Beatriz Monreal Aliaga, 25452703-Y, 
com a beneficiària del sergent primer senyor Sergio López 
Saz, en la quantia anual de 25.304,70 euros.

e) La senyora Guadalupe González Chartes, 
77331724-C, com a beneficiària del soldat senyor Edgar 
Vilardell Iniesta, en la quantia anual de 19.434,45 euros.

2. Les quanties mencionades en l’apartat anterior es 
percebran en 12 mensualitats ordinàries i 2 extraor-
dinàries que es meritaran el primer dia dels mesos de 
juny i desembre.

3. Estes pensions tindran efectes econòmics d’1 de 
juny de 2003 i es regiran, respecte de la seua revaloració, 
complements econòmics i limitacions en el creixement, 
per les normes generals que regulen les pensions del 
Règim de Classes Passives de l’Estat.

4. La percepció d’estes pensions serà incompatible 
amb la de les pensions ordinàries o extraordinàries que 
puga reconéixer qualsevol règim públic de protecció 
social bàsica, sempre que deriven dels mateixos fets i 
subjecte causant.

5. Les pensions regulades en esta disposició no 
seran transmissibles i s’extingiran en els supòsits de pèr-
dua d’aptitud legal del beneficiari previstos en la legisla-
ció de classes passives de l’Estat.

6. En allò que no disposa expressament esta disposi-
ció addicional, s’entendran aplicables les disposicions 
vigents en matèria de classes passives de l’Estat en allò 
que no s’opose a esta.

7. La Direcció General de Personal del Ministeri de 
Defensa procedirà d’ofici al reconeixement de les pen-
sions establides en esta disposició addicional.

Disposició addicional tercera. Indemnitzacions per 
defunció i gran invalidesa.

1. En atenció a les circumstàncies especials que van 
concórrer en la seua defunció, es reconeixen indemnitza-
cions de 140.000 euros a favor dels beneficiaris de les 
persones que van perdre la vida amb posterioritat a 
l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola i que es 
relacionen a continuació:

A) Personal difunt pertanyent a les Forces Armades:

Nom i cognoms

Sr. Arturo Muñoz Castellanos.
Sr. Ángel Francisco Tornel Yáñez.
Sr. Francisco Jesús Aguilar Fernández.
Sr. José Antonio Delgado Fernández.
Sr. Samuel Aguilar Jiménez.
Sr. Isaac Piñeiro Varela.
Sr. Agustín Mate Costa.
Sr. Francisco José Jiménez Jurado.
Sr. José Manuel Gámez Chinea.
Sr. José León Gómez.
Sr. Fernando Álvarez Rodríguez.
Sr. Fernando Casas Martín.
Sr. Álvaro Ojeda Barrera.
Sr. Raúl Berraquero Forcada.
Sr. Enrique Veigas Fernández.
Sr. Sergio Fernández Sanroma.
Sr. Santiago Arranz Gonzalo.
Sr. Raúl Cabrejas Gil.
Sr. Joaquín Vadillo Romero.
Sr. Ramón Ledesma Mediavilla.
Sr. Luis Escoto Zalve.
Sr. Javier del Castillo Peinado.
Sr. Manuel Manzano Araque.
Sr. Blas Aguilar Ortega.
Sr. Vicente Agulló Canda.
Sr. Miguel A. Algaba García.
Sr. Joaquín Enrique Álvarez Vega.
Sr. David Arribas Cristóbal.
Sr. César Barciela González.
Sr. Juan Carlos Bohabonay Domínguez.
Sr. Juan Bonel Suárez.
Sr. Miguel A. Calvo Puentes.
Sr. Francisco J. Cardona Gil.
Sr. Antonio Cebrecos Ruiz.
Sr. Francisco J. Cobas Ligero.
Sr. Francisco de Alarcón García.
Sr. Miguel A. Díaz Caballero.
Sr. Fernando España Aparisi.
Sr. José A. Fernández Martínez.
Sr. Israel Ferrer Navarro.
Sr. David García Díaz.
Sr. David Gil Fresnillo.
Sr. Javier Gómez de la Mano.
Sr. Manuel Gómez Gineres.
Sr. Ignacio González Castilla.
Sr. David González Paredes.
Sr. Mario González Vicente.
Sr. Emilio Gonzalo López.
Sr. Santiago Gracia Royo.
Sr. Eduardo Hernández Máñez.
Sr. Francisco Javier Hernández Sánchez.
Sr. Juan C. Jiménez Sánchez.
Sr. Godofredo López Cristóbal.
Sr. Juan Ignacio López de Borbón.
Sr. Sergio López Saz.
Sr. Ismael H. Lor Vicente.
Sr. Sergio Maldonado Franco.
Sr. Íñigo Maldonado Franco.
Sr. Juan Ramón Maneiro Cruz.
Sr. Rafael Martínez Mico.
Sr. José L. Moreno Murcia.
Sr. Francisco Moro Aller.
Sr. José María Muñoz Damián.
Sr. Alberto Mústienes Luesma.
Sr. Juan Jesús Nieto Mesa.
Sr. Antonio Novo Ferreiro.
Sr. José Gabino Nve Hernández.
Sr. Carlos Oriz García.
Sr. José Ignacio Pacho González.
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Sr. David Paños Saa.
Sr. José M. Pazos Vidal.
Sr. Felipe A. Perla Muedra.
Sr. Jesús Mariano Piñan del Blanco.
Sr. José Manuel Ripollés Barros.
Sr. Iván Jesús Rivas Rodríguez.
Sr. Eduardo Rodríguez Alonso.
Sr. Pedro Rodríguez Álvarez.
Sr. Miguel Sánchez Alcázar.
Sr. José M. Sencianes López.
Sr. José Ramón Solar Ferro.
Sr. Juan A. Tornero Ródenas.
Sr. Feliciano Vegas Javier.
Sr. José Ignacio Viciosa García.
Sr. Edgar Vilardell Iniesta.
Sr. Luis Puga Gándara.
Sr. Rafael Salcedo Aguilar.
Sr. Joaquín Castro Rodrigo.
Sr. Evaristo Álvarez Cires.
Sr. Ignacio J. Romero Romero.
Sr. Fernando Martínez Morgade.
B) Personal difunt pertanyent a les Forces i Cossos 

de Seguretat de l’Estat:

Nom i cognoms

Sr. Domingo Julio Gómez Franco.
Sr. Jaime Pérez Fortes.
Sr. José Andrés Ygarza Palou.
Sr. Francisco Javier García Gimeno.
Sr. Miguel Luis Martínez Vázquez.
Sr. José María Martínez de Rituerto García.

C) Personal diplomàtic difunt:

Nom i cognoms

Sr. Jaime Ruiz del Árbol y Soler de Cornellá.
Sr. Felipe Sáenz de Cabezón.
Sr. Francisco Molins Artola.

D) Periodistes morts en conflictes armats fora 
d’Espanya:

Nom i cognoms
Sr. José Couso Permuy.
Sr. Julio Anguita Parrado.
Sr. Ricardo Ortega Fernández.
Sr. Julio Fuentes Serrano.
Sr. Jordi Pujol i Puente.
Sr. Juan Antonio Rodríguez Moreno.
Sr. Miguel Gil Moreno.

2. Així mateix, en atenció a les circumstàncies espe-
cials que van concórrer en la producció de lesions que 
van determinar la seua qualificació de gran invalidesa, es 
reconeixen indemnitzacions de 390.000 euros a favor del 
personal següent pertanyent al Cos de la Guàrdia Civil:

Nom i cognoms

Sr. Máximo Álvarez Álvarez.

3. Les persones que, en els termes previstos en 
l’article 5, es consideren amb dret a percebre les indemni-
tzacions com a beneficiaris dels difunts inclosos en 
l’apartat 1 d’esta disposició, podran sol·licitar la concessió 
de les quantitats que puguen correspondre’ls en el ter-
mini d’un any des de l’entrada en vigor d’este reial decret 
llei.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que del 
mateix rang o d’un rang inferior s’oposen al que establix 
este reial decret llei.

Disposició final primera. Habilitació de desenvolupa-
ment.

S’autoritza el Govern per a dictar totes les disposi-
cions que siguen necessàries per a l’aplicació i desplega-
ment d’este reial decret llei.

Disposició final segona. Crèdits.

De conformitat amb el que establix la Llei 47/2003, de 
26 de novembre, General Pressupostària, s’adoptaran els 
acords necessaris per a habilitar els crèdits que siguen 
necessaris per a atendre les quanties de les obligacions 
que es deriven de l’aplicació d’este reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Este reial decret llei entrarà en vigor el mateix dia de 
la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de novembre del 2004.

JUAN CARLOS R. 
La presidenta del Govern en Funcions,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

(Este Reial Decret Llei es publica tenint en compte les Correccions 
d’errors publicades en el «Boletín Oficial del Estado» número 280, de 20 
de novembre del 2004, i número 282, de 23 de novembre del 2004.) 
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