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REIAL DECRET LLEI 3/1989, de 31 de març, de
mesures addicionals de caràcter social. («BOE» 78,
d’1-4-1989, i «BOE» 87, de 12-4-1989.)

Mitjançant diferents resolucions adoptades pel Ple
del Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 16 de
febrer de 1989, es va acordar instar el Govern perquè,
entre altres, adoptés les mesures següents:
La compensació als que perceben retribucions o
pensions de l’Estat a través dels pressupostos i que
hagin perdut poder adquisitiu a causa de la desviació de
la inflació prevista el 1988, en termes tals que l’efecte de
la compensació, per als pensionistes, quedi consolidat
per a l’exercici de 1989 i següents.
L’equiparació, durant aquesta legislatura, de la pensió
mínima al salari mínim interprofessional.
L’ampliació de la cobertura per desocupació als
col·lectius desocupats de llarga durada, amb consideració
especial per als que tinguin més quaranta-cinc anys i per
als que tinguin càrregues familiars.
L’establiment per al 1989 de la quantia de les pensions
assistencials i del subsidi de garantia d’ingressos mínims
en 20.000 pessetes/mes, així com el pagament d’una sola
vegada, per als beneficiaris d’aquestes prestacions, d’una
quantitat equivalent a un punt de la massa d’aquestes
prestacions el 1988.
Fixar en seixanta-sis anys el límit d’edat que doni dret
a ser beneficiari de la pensió assistencial per raó d’edat.
En compliment de les resolucions adoptades, aquest
Reial decret llei preveu que els pensionistes de la
Seguretat Social, del règim de classes passives o de la
Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració local
que hagin perdut poder adquisitiu el 1988, a causa de la
desviació de la inflació prevista per a l’exercici esmentat,
tenen dret a una revaloració de les pensions, addicional
a la ja establerta per a l’exercici esmentat, en compliment
del que preveu la Llei 37/1988, de pressupostos generals
de l’Estat per al 1989. Aquesta revaloració addicional és
equivalent a la diferència que hi ha entre el percentatge
de revaloració de les pensions el 1988 i el corresponent a
la inflació del dit exercici.
Aquesta revaloració addicional s’aplica sobre la base
de la pensió a 31 de desembre de 1988, amb la qual cosa
la compensació del poder adquisitiu queda consolidada
per a l’exercici de 1989 i següents.
Al seu torn i pel que fa a les pensions de Seguretat
Social, el Reial decret llei preveu per a les pensions
inferiors al salari mínim una revaloració addicional que,
a més de compensar la pèrdua del poder adquisitiu,
mantingui la relació que hi ha en la quantia d’aquestes
pensions respecte de les de més quantia.
Atès que la revaloració assenyalada és addicional a la
ja realitzada sobre la base de la Llei de pressupostos per
a l’exercici de 1989, el Reial decret llei fixa la revaloració
conjunta de les dues mesures, cosa que implica que les
pensions de la Seguretat Social, en l’exercici indicat,
s’incrementin en uns percentatges que se situen entre
el 5,8 i el 6,3 per 100, sens perjudici dels imports de les
pensions mínimes que s’assenyalen a continuació.
D’altra banda, al Reial decret llei es fixen els nous
imports de les pensions mínimes del sistema de
Seguretat Social –els quals tenen incidència directa sobre
el règim de classes passives i de la Mutualitat Nacional
de Previsió de l’Administració local–, imports que han de
facilitar l’equiparació de la pensió mínima familiar a la
quantia líquida del salari mínim, així com l’establiment
d’una relació adequada entre aquesta classe de pensió
i la resta de pensions mínimes, amb la finalitat que hi
hagi una correspondència entre rendes mínimes d’actius
i passius, en termes homogenis. En aquest sentit i per a
l’exercici de 1989, les pensions mínimes s’incrementen,
respecte de les quanties del 1988, en els percentatges de
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l’11,9 per 100 per a les pensions a favor de beneficiaris
amb cònjuge a càrrec, el 7,4 per 100, en el cas de pensions
mínimes sense cònjuge a càrrec del beneficiari, i el 21,7
per 100 per a les pensions mínimes de viduïtat, quan
el titular té seixanta-cinc anys. Aquests increments, a
més de suposar una millora substancial de les quanties
d’aquestes pensions mínimes, permeten assolir durant
aquesta legislatura l’objectiu d’equiparació de la pensió
mínima al salari mínim.
Finalment, i pel que fa a altres prestacions de
protecció social pública, el Reial decret llei estableix
en 20.000 pessetes la quantia mensual de les pensions
assistencials i del subsidi de garantia d’ingressos mínims,
i, a més, preveu una reducció en un any del límit d’edat
per ser beneficiari de les pensions assistencials per raó
d’edat, límit que se situa en els seixanta-sis anys. Al
seu torn, es preveu l’abonament, als beneficiaris de les
prestacions assenyalades, d’una quantitat equivalent a
un punt, en còmput anual, de l’import de les esmentades
prestacions el 1988.
En compliment de la resolució adoptada pel Ple del
Congrés dels Diputats, es preveu així mateix la percepció
per part del personal funcionari o estatutari al servei de
l’Administració de l’Estat d’una paga, no consolidable per
a exercicis futurs, per un import que compensi la pèrdua
del poder adquisitiu experimentat el 1988, i s’estableix
la mateixa mesura, adaptada a les seves peculiaritats,
per al personal laboral o contractat administratiu de
l’Administració esmentada.
Pel que fa a la protecció per desocupació, s’ha de
significar que en l’actual context de la política d’ocupació
i de protecció per desocupació, i malgrat la reactivació
del mercat de treball que es reflecteix en la millora
ininterrompuda de l’ocupació des del segon trimestre
del 1985, la xifra d’atur es continua mantenint en nivells
molt elevats per a la societat espanyola.
Els col·lectius més afectats per aquesta situació de
desocupació es poden identificar per dues variables:
d’una banda, pel temps que faci que estiguin en situació
d’atur; de l’altra, per l’edat. El primer aspecte es produeix
perquè la recuperació econòmica de l’ocupació no afecta
homogèniament la població desocupada, sinó que,
de fet, es veuen menys beneficiats per aquesta i per
diferents raons, els treballadors que fa molt de temps
que són a l’atur. La variable d’edat té en aquest context
una influència clara, que és que l’exhauriment de les
prestacions afecti en major mesura els treballadors de
més edat, ja que a mesura que augmenta l’edat dels
beneficiaris de les prestacions, aquests troben més
dificultat per col·locar-se i, per tant, arriben a exhaurir
els períodes als quals tenen dret en major mesura que
els treballadors més joves, malgrat tenir uns períodes
mitjans de dret superiors.
La situació en què es troben aquests diferents
col·lectius fa que l’objectiu fonamental de l’ampliació de
les prestacions hagi de ser cobrir les necessitats dels que
es trobin en una situació pitjor, com ara els aturats de llarga
durada, en línia amb les polítiques que se segueixen als
estats membres de la Comunitat Europea, on la totalitat
de l’ampliació de les prestacions per desocupació que
s’està produint es dirigeix a aquests desocupats. Dins
d’aquest col·lectiu s’ha de prestar especial atenció als de
més edat i als que tenen responsabilitats familiars.
Per això, d’acord amb el que estableix la disposició
final setena de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, així
com la resolució adoptada pel Ple del Congrés dels
Diputats abans assenyalada, mitjançant aquest Reial
decret llei es modifiquen determinats articles de la Llei
31/1984, de 2 d’agost, de protecció per desocupació, per
tal d’ampliar la protecció actualment vigent als aturats
de llarga durada, tinguin o no responsabilitats familiars,
i especialment als de més de quaranta-cinc anys d’edat,
ampliació que es vincula en alguns supòsits a l’existència

Suplement núm. 11

Any 1989

de determinats períodes d’ocupació cotitzada previs
a la situació de desocupació, i s’adopten les mesures
següents:
a) Reducció de cinquanta-cinc a cinquanta-dos anys
de l’edat actualment necessària per accedir a la pròrroga
indefinida del subsidi en el cas de desocupats que
reuneixin tots els requisits exigits, llevat de l’edat, per
tenir dret a qualsevol tipus de jubilació en el sistema de
la Seguretat Social.
b) Reconeixement d’un nou subsidi especial de
sis mesos de durada a favor dels desocupats de
llarga durada, de més de quaranta-cinc anys, d’una
quantia variable entre el 75 i el 125 per 100 del salari
mínim interprofessional, segons que es tinguin o no
responsabilitats familiars i el nombre d’aquestes.
c) Ampliació en sis mesos de l’actual durada màxima
del subsidi a desocupats de llarga durada, de més de
quaranta-cinc anys, amb responsabilitats familiars.
d) Establiment d’un nou subsidi de sis mesos de
durada per a desocupats de llarga durada, de més de
quaranta-cinc anys i sense responsabilitats familiars.
e) Ampliació en sis mesos de l’actual durada màxima
del subsidi a desocupats, sigui quina sigui la seva edat,
sempre que faci més de dos anys que són a l’atur.
Finalment, es procedeix a estendre la protecció per
desocupació als treballadors per compte d’altri retribuïts
a la part que presten serveis en embarcacions pesqueres
de més de 10 i fins a 20 tones de registre brut, col·lectiu
actualment no protegit i afectat per una important
problemàtica de desocupació en els termes que preveu
la normativa de desocupació de caràcter general.
Atès que les obligacions que conté aquesta disposició
necessiten els crèdits oportuns que donin cobertura
financera a aquelles, es fa necessari procedir a una nova
assignació dels crèdits que conté la Llei 37/1988, de 28
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per
al 1989, i redistribuir-los entre les diferents seccions i
capítols, encara que respectant al màxim les previsions
reals d’inversió.
Atès que les mesures anteriorment descrites
impliquen una modificació de disposicions amb rang de
llei, particularment les esmentades lleis 37/1988, de 28
de desembre, i 31/1984, de 2 d’agost, el seu establiment
requereix una norma amb el mateix rang. Ara bé, la
urgència en la seva implantació efectiva, pel fet que
incideixen en el nivell de protecció d’amplis col·lectius
socials, fa aconsellable utilitzar el mecanisme que preveu
la Constitució, mitjançant la promulgació del reial decret
llei oportú.
En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté
l’article 86 de la Constitució espanyola i amb la deliberació
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 31 de
març de 1989,
DISPOSO:
TÍTOL PRIMER
Revaloració de les pensions de la Seguretat Social i
altres prestacions de protecció social pública
SECCIÓ PRIMERA.- REVALORACIÓ DE LES
PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL EL 1989
Article 1r
Revaloració addicional de les pensions
que, durant el 1988, hagin perdut poder adquisitiu.
U. Els pensionistes de la Seguretat Social que hagin
experimentat el 1988 una pèrdua del poder adquisitiu de
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les seves pensions el 1989 tenen una revaloració de la
quantia d’aquestes pensions, que és addicional a la que
preveuen l’article 47 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre,
de pressupostos generals de l’Estat per al 1989, i el Reial
decret 1584/1988, de 29 de desembre, sobre revaloració
de pensions del sistema de la Seguretat Social, i d’altres
prestacions de protecció social pública per al 1989 que el
despleguen.
Dos. La revaloració addicional assenyalada al
número anterior és equivalent a aplicar sobre l’import
mensual de la pensió a 31 de desembre de 1988,
exclosos els conceptes que s’estableixen a l’article 3r del
Reial decret 1584/1988, de 29 de desembre, la diferència
que hi hagi entre el percentatge de revaloració el 1988
de la pensió de què es tracti o, si s’escau, el fixat com
a revaloració mitjana de les pensions de la Seguretat
Social en l’exercici esmentat i el percentatge d’increment
de l’índex de preus de consum aquell any.
Tres. El que preveuen els apartats anteriors no
és aplicable a les pensions que, de conformitat amb
el que preveu la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 1988, no hagin
experimentat una revaloració el 1988.
SUBSECCIÓ PRIMERA.- REVALORACIÓ CONJUNTA DE LES
PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL DURANT EL 1989

Art. 2n

Revaloració de les pensions no concurrents.

U. Tenint en compte l’efecte conjunt de la revaloració
addicional que preveu l’article anterior, així com
l’increment de les pensions de la Seguretat Social
que estableixen l’article 47 de la Llei 37/1988, de 28 de
desembre, i el Reial decret 1584/1988, de 29 de desembre,
la revaloració, el 1989, de les pensions compreses al
número 1 de l’article 1r del Reial decret esmentat i no
concurrent amb altres, s’ha d’ajustar a les normes
següents:
A) Pensions reconegudes segons la legislació
anterior a la Llei 26/1985, de 31 de juliol:
Primera.–Les pensions la quantia de les quals no
excedeixi les 44.040 pessetes mensuals es revaloren un
6,3 per 100.
Segona.–Les pensions la quantia de les quals estigui
compresa entre 44.041 i 44.252 es revaloren la quantia
necessària perquè la pensió resultant assoleixi l’import
de 46.818 pessetes mensuals.
Tercera.–Les pensions l’import mensual de les quals
sigui superior a 44.252 mensuals i no excedeixi les 84.000
pessetes mensuals es revaloren un 5,8 per 100.
No obstant això, les pensions compreses entre
83.654 i 84.000 pessetes mensuals s’han de revalorar la
quantitat necessària perquè la pensió, un cop revalorada,
assoleixi l’import de 88.512 pessetes mensuals.
Quarta.–Les pensions d’una quantia superior a
84.000 pessetes i que no excedeixin les 193.600 pessetes
mensuals, llevat del que disposa el número següent, es
revaloren el resultat de sumar a l’1,8 per 100 la quantitat
fixa de 3.000 pessetes mensuals.
B) Pensions reconegudes a l’empara de la Llei
26/1985, de 31 de juliol:
Primera.–Les pensions la quantia de les quals no
excedeixi les 44.040 pessetes mensuals es revaloren un
6,3 per 100.
Segona.–Les pensions la quantia de les quals estigui
compresa entre 44.041 i 44.252 pessetes mensuals es
revaloren la quantia necessària perquè la pensió assoleixi
l’import de 46.818 pessetes mensuals.
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Tercera.–Les pensions la quantia de les quals sigui
superior a 44.252 pessetes mensuals es revaloren un 5,8
per 100.
Dos. L’import de la pensió de la Seguretat Social,
un cop revalorada d’acord amb el que assenyala el
número anterior, està limitat a la quantitat de 193.600
pessetes, i aquesta quantitat s’entén referida a l’import
d’una mensualitat ordinària, sens perjudici de les pagues
extraordinàries que puguin correspondre.
Aquest límit mensual ha de ser objecte d’adequació
en els supòsits en què el pensionista tingui dret o no a
percebre 14 pagues a l’any, compreses en un o altre cas
les pagues extraordinàries, a efectes que la quantia pugui
arribar o quedi limitada, respectivament, a 2.710.400
pessetes en còmput anual.
Tres. La revaloració de les pensions de l’extingida
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no
concurrents, sigui quina sigui la data del fet causant,
consisteix en la diferència entre els actuals imports i les
quanties fixes mensuals que s’assenyalen a continuació,
sense que aquesta revaloració tingui caràcter
consolidable.
a) 25.835 per a les pensions de vellesa i invalidesa.
b) 22.080 per a les pensions de viduïtat, els
beneficiaris de les quals hagin complert seixanta-cinc
anys, i 19.015 quan siguin menors d’aquesta edat. En
aquest supòsit, els beneficiaris passen a percebre la
quantia establerta per als que tinguin més de seixantacinc anys des del dia 1 del mes següent a aquell en què
compleixin aquesta edat.
Art. 3r Revaloració de les pensions concurrents.–Quan
en un mateix beneficiari concorri, a més de la pensió de
la Seguretat Social, alguna o algunes pensions incloses
a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, la
revaloració de les pensions de la Seguretat Social s’ha de
portar a terme d’acord amb el que preveu el capítol III del
Reial decret 1584/1988, de 29 de desembre, tenint en compte,
no obstant això, els nous percentatges de revaloració que
preveu l’article 2n.
SUBSECCIÓ SEGONA. PENSIONS MÍNIMES
Art. 4t Imports de les pensions mínimes del sistema
de la Seguretat Social durant el 1989.–Durant l’exercici de
1989, els imports de les pensions mínimes de la Seguretat
Social són els que consten a l’annex A d’aquest Reial decret
llei.
SECCIÓ SEGONA.- REVALORACIÓ D’ALTRES
PRESTACIONS DE PROTECCIÓ SOCIAL PÚBLICA
Art. 5è Pensions a favor d’ancians i incapacitats o
malalts per al treball.
U. La quantia de les pensions a favor d’ancians o
incapacitats i malalts per al treball, que preveuen la Llei
de 21 de juliol de 1960 i el Reial decret 2620/1981, de 24
de juliol, queda fixada, amb efectes d’1 de gener de 1989,
en la quantitat de 20.000 pessetes mensuals, i a més dues
pagues extraordinàries per un import equivalent, que es
meriten els mesos de juny i novembre.
Dos. Amb independència del que preveu el número
anterior, els que hagin estat beneficiaris de les pensions
assenyalades en aquest durant el 1988 han de percebre,
l’any 1989, i d’una sola vegada, l’equivalent, en còmput
anual, d’un punt percentual de l’import d’aquestes
pensions durant el 1988.
Tres. Les pensions a què es refereix el número
u es poden reconèixer, en el cas d’ancianitat, als que
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compleixin l’edat de seixanta-sis anys i acreditin la resta
de requisits establerts.
Art. 6è Subsidi de garantia d’ingressos mínims de la
Llei d’integració social de minusvàlids.
U. Durant l’exercici de 1989, la quantia del subsidi de
garantia d’ingressos mínims, que preveu la Llei 13/1982, de
7 d’abril, d’integració social de minusvàlids, queda fixada
en 20.000 pessetes mensuals.
Dos. Amb independència del que preveu el número
anterior, els que hagin estat beneficiaris, durant el 1988, del
subsidi de garantia d’ingressos mínims han de percebre,
durant el 1989, i d’una sola vegada, l’equivalent, en
còmput anual, d’un punt percentual de l’import d’aquest
subsidi el 1988.
SECCIÓ TERCERA.- NORMES D’APLICACIÓ I
FINANÇAMENT
Art. 7è Normes d’aplicació.
U. Per a l’aplicació del que disposen els articles
anteriors s’ha de tenir en compte el que preveu el Reial
decret 1584/1988, de 29 de desembre, sobre revaloració
de pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres
prestacions de protecció social pública per al 1989,
norma que manté la vigència, excepte en el que resulti
modificat pel que disposa aquest Reial decret llei.
Dos. En els supòsits de concurrència de pensions
del sistema de la Seguretat Social amb altres d’alienes a
aquest o amb les percepcions a què es refereix l’article
5è del Reial decret 1584/1988, de 29 de desembre, o
en el de mínims per cònjuge a càrrec, que determina
l’article 4t d’aquesta disposició, la revaloració té
caràcter provisional mentre no es comprovi el contingut
de les declaracions formulades i de la informació
facilitada per les entitats a què es refereix l’article 14
del Reial decret esmentat, una vegada que es disposi
de les dades necessàries, i esdevindrà definitiva el dia
31 de desembre de 1989, llevat quan l’interessat hagi
incomplert les obligacions d’efectuar les notificacions a
què es refereixen el número 3 de l’article 4t i el número
3 de l’article 5è, o no hagi facilitat correctament les
dades objecte de declaració.
Els pensionistes que, com a conseqüència dels nous
imports de les pensions mínimes fixades a l’annex
A d’aquest Reial decret llei, tinguin dret que se’ls
reconeguin, per primera vegada, complements a mínims
de pensió, estan obligats a presentar una declaració
sobre els ingressos percebuts abans del dia 1 de juny
de 1989.
TÍTOL II
Revaloració per al 1989 de pensions de classes
passives de l’Estat
Art. 8è

Àmbit d’aplicació.

U. Les normes que conté aquest títol són
exclusivament aplicables a les pensions abonades amb
càrrec a crèdits de la secció 07 del pressupost de despeses
de l’Estat, en les quals concorrin les circumstàncies
següents:
a) Que, si s’han causat abans del gener de 1988,
els hauria correspost per a aquell any un percentatge
de revaloració inferior a l’índex de preus de consum
corresponent a aquell exercici, o que, si s’han
causat durant el 1988, els correspongui per a la seva
determinació un haver regulador o import inicial que
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s’hauria incrementat respecte dels vigents el 1987 en un
percentatge inferior a l’índex esmentat.
b) Que, en virtut de les normes de la Llei 37/1988,
de 28 de desembre, o del Reial decret 198/1989, de 27
de febrer, sobre revaloració de pensions de classes
passives i complements econòmics d’aquestes per al
1989 i perfeccionament de l’acció protectora atorgada
amb càrrec a crèdits de classes passives, no hagin
d’experimentar, durant el 1989, per qualsevol concepte,
un increment suficient per compensar la pèrdua de poder
adquisitiu soferta el 1988.
Dos. Aquestes normes s’entenen complementàries
de les que contenen la Llei i el Reial decret esmentats al
número anterior.
Art. 9è

Altres pensions.

Les pensions de classes passives de l’Estat no
esmentades a l’article anterior experimenten el 1989 la
revaloració resultant de les normes de la Llei i el Reial
decret esmentats en el dit article.
Art. 10.
l’Estat.

Pensions del règim de classes passives de

U. Les pensions del règim de classes passives
de l’Estat, compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquest
títol, s’incrementen un 5,8 per 100 respecte de l’import
corresponent a 31 de desembre de 1988.
Dos. Aquest increment, quan es refereixi a pensions
que estiguin afectades per la revisió que preveu el
número 7 de l’article 52 de la Llei 37/1988, s’aplica sens
perjudici de la regularització que sigui procedent un cop
realitzada la revisió.
Art. 11. Pensions especials derivades de la Guerra
Civil 1936-1939.
Les pensions especials de guerra, compreses en
l’àmbit d’aplicació d’aquest títol, tenen per al 1989 els
valors que s’expressen a continuació:
U. Les pensions concedides a l’empara de la Llei
35/1980, de 26 de juny, el causant de les quals no estigui
comprès en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei
6/1978, de 6 de març; de la Llei 10/1980, de 14 de març, i
l’article 1 de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, es fixen en
les quanties següents:
a) La percepció corresponent a la pensió de
mutilació, en la que resulti d’aplicar els percentatges
establerts per a cada grau d’incapacitat a la quantitat de
372.612 pessetes íntegres, referida a 12 mensualitats.
b) La suma de les percepcions corresponents a la
remuneració bàsica, la remuneració substitutòria de triennis
i les remuneracions suplementàries en compensació per
retribucions no percebudes en la quantitat d’1.004.928
pessetes íntegres, referida a 12 mensualitats. L’import de
cadascuna de les dues mensualitats extraordinàries és
el mateix que l’assolit per la mensualitat ordinària per a
aquests conceptes.
Dos. Les pensions concedides a l’empara del Reial
decret 670/1976, de 5 de març, es fixen en la quantia que
resulti d’aplicar els percentatges establerts per a cada
grau d’incapacitat a la base de 446.436 pessetes íntegres,
referida a 12 mensualitats.
Art. 12.

Normes complementàries.

U. Les normes que conté aquest títol no afecten les
pensions compreses en el seu àmbit objectiu que, de
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conformitat amb el que disposa la Llei 37/1988, no hagin
d’experimentar revaloració el 1989.
Dos. Així mateix, aquestes normes s’han d’entendre
sens perjudici del que disposa l’article 49 de l’expressada
Llei 37/1988.
Tres. A efectes del que disposa el capítol V del
títol IV de la mateixa Llei, els complements econòmics
que puguin correspondre durant el 1989 a les pensions
abonades amb càrrec a crèdits de la secció 07 del
pressupost de despeses de l’Estat, amb independència
de la data del seu fet causant o de la revaloració que
els correspongui, s’han d’ajustar a les quanties fixades
a l’annex A d’aquest Reial decret llei per a les pensions
mínimes del sistema de la Seguretat Social, ateses
les peculiaritats específiques de les classes passives
de l’Estat, i s’han de concedir, si s’escau, atenent
exclusivament les rendes percebudes pel pensionista i
no per la unitat familiar d’aquest, segons el que preveu
l’article 50.1 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre.
TÍTOL III
Revaloració de pensions de la Mutualitat Nacional de
Previsió de l’Administració local
Art. 13. Revaloració addicional de les pensions que,
durant el 1988, hagin perdut poder adquisitiu.
U. Les pensions de la Mutualitat Nacional de
Previsió de l’Administració local que es van revalorar el
1988 i hagin sofert, en el dit exercici, una pèrdua del seu
poder adquisitiu, experimenten, el 1989, una revaloració
de la seva quantia que és addicional a la que estableixen
l’article 47 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, i el
Reial decret 92/1989, de 27 de gener.
Dos. La revaloració addicional que disposa el
número anterior és equivalent a aplicar sobre l’import
mensual de la pensió a 31 de desembre de 1988, excloentne les pensions i els conceptes que estableix l’article 3r
del Reial decret 92/1989, de 27 de gener, la diferència
que hi hagi entre el percentatge de revaloració aplicat el
1988 i el percentatge d’increment de l’índex de preus de
consum l’any esmentat.
Art. 14. Quantia de l’increment per al 1989 de
les pensions de la Mutualitat Nacional de Previsió de
l’Administració local.–Les pensions compreses als
articles primer i segon del Reial decret 92/1989, de 27
de gener, es revaloren el 1989 un 5,8 per 100, tenint en
compte l’efecte conjunt de la revaloració addicional
que preveu l’article anterior, així com l’increment de les
pensions de la Mutualitat Nacional de l’Administració
local que estableixen l’article 47 de la Llei 37/1988, de 28
de desembre, i el Reial decret esmentat.
Art. 15. Límit màxim de revaloració de les pensions
de la Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració
local.–La quantia de les pensions de la Mutualitat
Nacional de Previsió de l’Administració local, soles o en
concurrència amb una altra o altres pensions públiques,
un cop revalorades d’acord amb el que assenyala
l’article anterior, està limitada a la quantitat de 193.600
pessetes en l’import mensual, sens perjudici de les
pagues extraordinàries que puguin correspondre, i que
així mateix estan afectades pel límit indicat.
Art. 16. Import de les pensions mínimes durant
el 1989.–Durant l’exercici de 1989 els imports de les
pensions mínimes de la Mutualitat Nacional de Previsió
de l’Administració local, tenint en compte la prestació
bàsica, la millora i qualsevol altre concepte computable
a aquests efectes, i sens perjudici de l’aplicació
corresponent de les regles de concurrència amb altres
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pensions de caràcter públic que conté l’article 7 del Reial
decret 92/1989, de 27 de gener, són els que es reflecteixen
a l’annex B i es concedeixen, si s’escau, atenent
exclusivament les rendes percebudes pel pensionista i
no per la unitat familiar d’aquest.
TÍTOL IV
Compensació de la pèrdua de poder adquisitiu
als empleats públics
Art. 17. Personal funcionari i estatutari.
U. Al personal que es detalla al número tres, i que
hagi estat en actiu durant el 1988, se li ha d’abonar una
paga, no consolidable per a exercicis futurs, per les
quanties que s’indiquen, segons el grup de classificació o,
si s’escau, índex de proporcionalitat o multiplicador que
correspongui:
Grup

Índex de
proporcionalitat

Índex multiplicador (cossos
Administració de justícia)

Quantia

A
B
C
D
E

10
8
6
4
3

De 2,25 a 4,75
2,0
1,5
1,25

29.955
25.425
18.955
15.500
14.150

Dos. La paga indicada es merita amb referència a
la situació i drets del funcionari a 31 de desembre de
1988. Quan el temps de serveis prestats durant el 1988
sigui inferior a l’any, o s’hagi realitzat una jornada
inferior a la normal, l’import de la paga es redueix
proporcionalment.
Tres. El que disposa aquest article és aplicable a:
a) Funcionaris de l’Administració de l’Estat i els seus
organismes autònoms, de l’Administració de la Seguretat
Social i de les universitats de competència estatal, inclosos
en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública.
b) Personal inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial
decret llei 3/1987, d’11 de setembre, sobre retribucions
del personal estatutari de l’INSALUD.
c) Funcionaris dels cossos de l’Administració de
justícia.
d) Funcionaris de les Forces Armades inclosos en
l’àmbit d’aplicació de la Llei 20/1984, de 15 de juny, fins
i tot en situació de reserva activa i transitòria i segona
reserva.
e) Personal de les forces i els cossos de seguretat
de l’Estat, fins i tot en situació de segona activitat i de
reserva activa.
Quatre. Els complements personals i transitoris
que pugui tenir reconeguts el personal a què es refereix
aquest article no són absorbits per la paga que aquest
estableix.
Cinc. Per als funcionaris interins inclosos en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, la paga a
percebre ha de tenir un import igual al que correspongui al
grup en el qual estigui inclòs el cos en què ocupin vacant.
Sis. Per als oficials integrats a l’escala executiva del
Cos Nacional de Policia que hagin assolit títols del grup
A l’import de la paga és de 25.425 pessetes.
Art. 18. Personal laboral.–Al personal laboral dels
ens i organismes enumerats a l’article 50.2 de la Llei
33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per al 1988, se li ha d’abonar una compensació
econòmica, no consolidable en la massa salarial, d’un
import global per a cada àmbit de negociació equivalent
a l’1 per 100 de la massa salarial autoritzada per a l’any
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1988. La seva aplicació individual es determina en el
marc de la negociació col·lectiva per al 1989.
Art. 19. Altre personal.–Per als funcionaris en
pràctiques i eventuals, personal contractat i altre personal
no inclòs a l’article 18, però comprès en l’àmbit d’aplicació
dels articles 31, 35, 37, 40, 41, 43 i 44 i disposicions
transitòries primera i segona de la Llei 33/1987, de 23 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 1988,
l’import de la paga es fixa en l’1 per 100 de la retribució
meritada durant el 1988. A aquest efecte, no es tenen en
compte les remuneracions abonades per gratificacions que
no tinguin el caràcter de fixes i periòdiques, complements
personals i transitoris o conceptes retributius equivalents,
així com tampoc l’ajuda familiar ni les indemnitzacions per
raó del servei.
TÍTOL V
Ampliació de les prestacions de desocupació
Art. 20. Modificació de determinats articles
de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per
desocupació.–Els articles 13, 14 i 15 de la Llei 31/1984,
de 2 d’agost, de protecció per desocupació, queden
redactats de la manera següent:
«Art. 13.

Beneficiaris:

1. Són beneficiaris del subsidi per desocupació
els aturats que, tot i figurar inscrits com a demandants
d’ocupació sense haver rebutjat oferta d’ocupació
adequada en el termini d’un mes i sense rendes de
qualsevol naturalesa superiors a la quantia del salari
mínim interprofessional, estiguin en alguna de les
situacions següents:
a) Haver exhaurit la prestació per desocupació i
tenir responsabilitats familiars.
b) Haver exhaurit un dret a prestació per desocupació
de, com a mínim, dotze mesos de durada, no tenir
responsabilitats familiars i ser més gran de quarantacinc anys d’edat en la data de l’exhauriment.
c) Ser treballador emigrant que, tot i haver
tornat de l’estranger, no tingui dret a la prestació per
desocupació.
d) Estar en situació legal de desocupació, no tenir
dret a la prestació perquè no s’ha cobert el període mínim
de cotització, sempre que s’hagi cotitzat, almenys, tres
mesos, i tenir responsabilitats familiars.
e) Haver estat alliberat de la presó i no tenir dret a
la prestació per desocupació, sempre que la privació de
llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.
f) Haver estat declarat plenament capaç o invàlid
parcial com a conseqüència d’un expedient de revisió
per millora d’una situació de gran invalidesa, invalidesa
permanent absoluta o invalidesa permanent total per a
la professió habitual.
2. Igualment són beneficiaris del subsidi per
desocupació els treballadors de més de cinquanta-dos
anys, encara que no tinguin responsabilitats familiars,
sempre que es trobin en algun dels supòsits que recull el
número anterior, hagin cotitzat per desocupació almenys
durant sis anys al llarg de la seva vida laboral i acreditin
que, en el moment de la sol·licitud, reuneixen tots els
requisits, llevat de l’edat, per accedir a qualsevol tipus
de pensió per jubilació en el sistema de la Seguretat
Social.
3. Els desocupats de més de quaranta-cinc anys
d’edat en la data de l’exhauriment de la prestació per
desocupació que, tot i complir tots els requisits que
estableix el número 1, excepte el relatiu al període
d’espera, continuïn en situació de desocupació després
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d’haver exhaurit un dret a prestació de nivell contributiu
de vint-i-quatre mesos de durada, poden sol·licitar el
reconeixement d’un subsidi especial per desocupació
per a aturats de llarga durada amb caràcter previ, si
s’escau, a la sol·licitud del subsidi per desocupació que
preveuen les lletres a) i b) del número 1 d’aquest article,
sempre que en el moment de l’exhauriment no hi hagi
dret a una nova prestació de nivell contributiu o al subsidi
assistencial que preveu el número anterior.
4. A efectes del que preveu aquest article s’entén
per responsabilitats familiars tenir a càrrec, almenys, el
cònjuge o un familiar per consanguinitat o afinitat fins al
segon grau inclòs.»
«Art. 14.

Quantia i durada del subsidi:

1. La quantia del subsidi per desocupació és igual
al 75 per 100 del salari mínim interprofessional vigent en
cada moment.
La quantia del subsidi especial per desocupació per
a aturats de llarga durada de més de quaranta-cinc anys,
que preveu el número 3 de l’article anterior, es determina
en funció de les responsabilitats familiars del treballador,
apreciades de conformitat amb el que disposa el número
4 de l’article esmentat, d’acord amb els següents
percentatges del salari mínim interprofessional vigent
en cada moment:
El 75 per 100, quan el treballador tingui un o cap
familiar a càrrec seu.
El 100 per 100, quan el treballador tingui dos familiars a
càrrec seu.
El 125 per 100, quan el treballador tingui tres o més
familiars a càrrec seu.
Aquestes mateixes quanties del subsidi especial són
aplicables durant els sis primers mesos als desocupats
que, per aplicació del que disposa el número 3 de l’article
anterior, passin a percebre el subsidi a què es refereix el
número 2 de l’article esmentat i reuneixin els requisits
exigits per a l’accés al subsidi especial.
2. A més del que disposa el número anterior, durant
el temps de durada del subsidi i del subsidi especial
per desocupació, l’entitat gestora ha d’ingressar les
cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les
prestacions d’assistència sanitària i, si s’escau, protecció
familiar. En el supòsit que preveu el número 2 de
l’article 13, l’entitat gestora ha de cotitzar, a més, per la
contingència de jubilació.
3. El subsidi per desocupació té la durada següent:
a) Sis mesos prorrogables, per períodes semestrals,
fins a divuit mesos, en els supòsits que preveuen els
apartats a), c), e) i f) del número 1 de l’article anterior.
En el supòsit que preveu l’apartat a) del número i article
esmentat, el subsidi és novament prorrogable, d’acord
amb l’edat del treballador en la data de l’exhauriment de
la prestació per desocupació, en els casos següents:
En el cas dels treballadors de més de quarantacinc anys que hagin exhaurit un dret a prestacions
per desocupació de tres mesos, per un nou període
addicional de sis mesos, fins a completar un màxim de
vint-i-quatre mesos de percepció total.
En el cas dels treballadors de menys de quarantacinc anys d’edat que hagin exhaurit un dret a prestació
per desocupació de, com a mínim, sis mesos, per un nou
període addicional de sis mesos, fins a completar un
màxim de vint-i-quatre mesos de percepció total.
En el cas dels treballadors de més de quaranta-cinc
anys d’edat que hagin exhaurit un dret a prestació per
desocupació de, com a mínim, sis mesos, per dos nous
períodes addicionals de sis mesos, fins a completar un
màxim de trenta mesos de percepció total.
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b) Sis mesos en el supòsit que preveu la lletra b) del
número 1 de l’article anterior i en el del subsidi especial
per desocupació per a aturats de llarga durada de més
de quaranta-cinc anys que preveu el número 3 de l’article
esmetnat.
c) Quan el treballador no tingui dret a la prestació
per desocupació perquè no ha cobert el període mínim de
cotització, el temps de durada del subsidi és el següent:
Període cotitzat

Tres mesos de cotització ...................
Quatre mesos de cotització ..............
Cinc mesos de cotització ..................

Durada del subsidi

Tres mesos.
Quatre mesos.
Cinc mesos.

Quan es reconegui el dret en aquest supòsit, les
cotitzacions acumulades pel treballador es poden tenir
en compte per al reconeixement d’un futur dret a la
prestació del nivell contributiu, segons el que preveu
el número 2 de l’article 8. En aquest cas, la prestació
assistencial subsegüent es disminueix en el mateix
nombre de mesos que els gaudits anteriorment, de
manera que la durada total dels dos subsidis no superi
la màxima establerta en cada cas.
d) Fins que el treballador assoleixi l’edat que li
permeti accedir a la pensió de jubilació en qualsevol de
les seves modalitats, en el supòsit que preveu el número
2 de l’article anterior.
4. S’autoritza el Govern, amb l’informe previ al
Consell General de l’Institut Nacional d’Ocupació, a
modificar la quantia i la durada del subsidi, segons la
taxa de desocupació i les possibilitats financeres del
sistema.»
«Art. 15.

Dinàmica del dret:

1. El dret al subsidi especial per desocupació per a
aturats de llarga durada de més de quaranta-cinc anys,
que preveu el número 3 de l’article 13, neix a partir
de l’endemà del dia en què es produeixi l’extinció per
exhauriment de la prestació reconeguda. El dret a subsidi
per desocupació en la resta de casos neix a partir de
l’endemà del dia en què es compleixi el termini d’espera
d’un mes a què es refereix l’article 13, o després d’un
termini d’espera idèntic des de l’exhauriment del subsidi
especial per desocupació, si s’escau.
Per a això és necessari, en els dos supòsits, que el
subsidi se sol·liciti dins els quinze dies següents a la data
assenyalada; altrament, el dret neix a partir de l’endemà
de la sol·licitud, i la seva durada es redueix tants dies
com hi hagi entre la data en què hauria tingut lloc el
naixement del dret si s’hagués sol·licitat dins el termini i
en la forma escaient i aquella en què efectivament s’hagi
formulat la sol·licitud.
2. Són
aplicables
a
aquestes
prestacions
assistencials les normes sobre suspensió i extinció que
preveuen els articles 10 i 11.
3. En el supòsit que preveu l’apartat d) del número
1 de l’article 13, quan es tracti d’un acomiadament
procedent, el dret al subsidi de desocupació neix a
partir de l’endemà del dia en què es compleixi el termini
d’espera de tres mesos, comptats des de la situació legal
de la desocupació, sempre que se sol·liciti dins el termini
i en la forma que estableix el número 1 d’aquest article.
4. L’acceptació d’una feina d’una durada inferior a
sis mesos durant el termini d’espera no afecta el dret
a obtenir el subsidi, que queda en suspens fins a la
finalització d’aquella.»
Art. 21. Cobertura de desocupació per als
treballadors retribuïts a la part.–Els treballadors per
compte d’altri retribuïts a la part que prestin serveis en
embarcacions pesqueres de més de 10 i fins a 20 tones de
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registre brut, exclosos els assimilats a aquesta condició
a què es refereix l’article 4t del Decret 2864/1974, de 30
d’agost, tenen dret a les prestacions per desocupació
en els termes que regulen la Llei 31/1984, de 2 d’agost,
de protecció per desocupació, i les seves normes
reglamentàries.
TÍTOL VI
Ajust pressupostari
Art. 22. Cost estimat.–El cost de les mesures que
preveu aquest Reial decret llei, estimat en 197.600 milions de pessetes, no suposa cap augment en la despesa
total pressupostada i s’ha de finançar mitjançant transferències entre les diferents dotacions dels pressupostos
generals de l’Estat per al 1989.
Art. 23. Redistribució de crèdits.–El Govern, el ministre d’Economia i Hisenda i, si s’escau, els titulars dels
altres departaments ministerials han d’efectuar les modificacions pressupostàries necessàries per al compliment
del que estableix l’article anterior, en els termes que preveu la Llei general pressupostària, text refós aprovat pel
Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, sense
que, a aquests efectes, hi siguin aplicables les limitacions
que conté l’article 70 d’aquesta última Llei.
Art. 24. Control parlamentari.–En el termini màxim
dels trenta dies següents a la convalidació d’aquest Reial
decret llei, el Govern ha d’informar la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats dels expedients de
transferències de crèdit a què es refereix aquest títol.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–Els desocupats que estiguin percebent el
subsidi especial per desocupació per a aturats de llarga
durada de més de quaranta-cinc anys que preveu el
número 3 de l’article 13 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost,
de protecció per desocupació, en la redacció que en fa
l’article 20 d’aquest Reial decret llei, es consideren en
tot cas inclosos entre els perceptors del subsidi per
desocupació, a què es refereix la lletra b), article 5è,
del Reial decret 2364/1985, de 18 de desembre, pel qual
es regula el complement de protecció familiar per fill a
càrrec, pel que fa a menors ingressos del beneficiari, en
el sistema de la Seguretat Social.
Segona.–Els treballadors fixos discontinus que
hagin exhaurit la prestació per desocupació de nivell
contributiu o que no hi hagin accedit pel fet de no
haver cobert el període mínim de cotització necessari
tenen dret a subsidi per desocupació quan estiguin en
les situacions que preveuen les lletres a), b) i d) del
número 1 de l’article 13 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost,
de protecció per desocupació, segons la redacció que
en fa aquesta norma. La durada del subsidi en aquests
supòsits és equivalent al nombre de mesos cotitzats
l’any immediatament anterior al moment de la sol·licitud,
sense que hi sigui aplicable la disminució de la durada
que preveu la lletra c) del número 3 de l’article 14 de la
Llei esmentada.
Tampoc no són aplicables a aquests treballadors,
mentre mantinguin la condició esmentada, els subsidis
per desocupació que preveuen els números 2 i 3 de
l’article 13 de l’esmentada Llei 31/1984, de 2 d’agost, de
protecció per desocupació, segons la redacció que en fa
aquesta norma.
Tercera.–U. El que disposa el títol IV d’aquest Reial
decret llei també es pot aplicar en els seus respectius
casos a la resta de personal a què es refereix l’article 25,
2 i 3 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, sense que
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es puguin sobrepassar les quanties previstes per a cada
supòsit i sense que l’abonament que s’efectuï tingui
caràcter consolidable.
Dos. El cost de les mesures que les comunitats
autònomes adoptin, si s’escau, per donar compliment a
la previsió anterior, seria finançat a través de l’increment
que això produís en el càlcul de la despesa equivalent del
1989 en la liquidació definitiva de la transferència a les
comunitats autònomes per participació en els ingressos
de l’Estat, i sens perjudici dels concerts econòmics amb
la Comunitat Autònoma del País Basc i la Comunitat
Foral de Navarra.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera.–Els perceptors de les pensions que
assenyalen els títols I al III, tots dos inclosos, d’aquest
Reial decret llei han de percebre d’un sol cop la diferència
entre la revaloració que aquests assenyalen i la que hagi
estat aplicada ja en l’exercici del 1989, de conformitat
amb el que preveu la Llei 37/1988, de 28 de desembre, en
funció del temps transcorregut des del dia 1 de gener de
1989 i la data en què es faci efectiva la nova revaloració
de les pensions.
Segona.–Les modificacions en el nivell assistencial de
protecció per desocupació que conté aquest Reial decret
llei són aplicables als drets que neixin a partir de la seva
data d’entrada en vigor, i igualment hi són aplicables les
regles de dret transitori següents:
1a Les modificacions que estableix aquest Reial
decret llei respecte de la durada màxima del subsidi
per desocupació que preveu la lletra a) del número 1 de
l’article 13 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció
per desocupació, també són aplicables:
a) Als drets que l’entitat gestora reconegui a partir
de la data de la seva entrada en vigor, encara que
hagin estat sol·licitats amb anterioritat, i als reconeguts
anteriorment que en la data esmentada encara s’estiguin
percebent o es trobin pendents de percepció.
b) Als desocupats que, si han exhaurit els divuit
mesos de durada màxima del subsidi per desocupació
abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial
decret llei i estan inscrits ininterrompudament com a
desocupats des de la data de l’exhauriment, reuneixin els
requisits exigits per tenir dret a la pròrroga o pròrrogues
addicionals de sis mesos que estableix aquesta norma.
2a El subsidi especial per desocupació per a aturats
de llarga durada de més de quaranta-cinc anys a què es
refereix el número 3 de l’article 13 de la Llei 31/1984, de
2 d’agost, de protecció per desocupació, en la redacció
que en fa aquest Reial decret llei, també és aplicable als
desocupats que, si reuneixen els requisits exigits per
tenir dret a aquest subsidi:
a) En la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret
llei estiguin percebent el subsidi per desocupació que
preveu la lletra a) del número 1 de l’article 13 de la Llei
31/1984, de 2 d’agost, o pendents del seu reconeixement
o percepció.
b) Hagin exhaurit abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei el subsidi per desocupació
que assenyala el paràgraf anterior i hagin estat
ininterrompudament inscrits com a desocupats des de la
data de l’exhauriment.
c) Hagin exhaurit abans de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei la prestació per desocupació,
sense haver accedit al subsidi pel fet de no tenir
responsabilitats familiars i hagin estat inscrits
ininterrompudament com a desocupats des de la data
de l’exhauriment.
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3a El subsidi per desocupació sense càrregues
familiars, que estableix la lletra b) del número 1 de
l’article 13 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, també és
aplicable als desocupats que, si reuneixen els requisits
exigits per a l’accés a aquest subsidi, hagin exhaurit la
prestació per desocupació abans de la data d’entrada en
vigor d’aquesta norma, sense haver accedit al subsidi
pel fet de no tenir càrregues familiars i hagin estat
ininterrompudament inscrits com a desocupats des de la
data de l’exhauriment.
4a El subsidi indefinit per desocupació per a aturats
de més de cinquanta-dos anys d’edat que preveu el
número 2 de l’article 13 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost,
també és aplicable als desocupats que, si reuneixen els
requisits establerts per a aquesta finalitat:
a) En la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret
llei estiguin percebent el subsidi per desocupació per
qualsevol de les causes que preveu el número 1 de l’article
13 o pendents del seu reconeixement o percepció.
b) Hagin exhaurit la prestació o el subsidi per
desocupació abans de la data indicada al paràgraf
anterior i hagin estat ininterrompudament inscrits com a
desocupats des de la data de l’exhauriment.
5a La possibilitat d’aplicació de la regla quarta
d’aquesta disposició transitòria exclou l’aplicació de
qualsevol de les altres regles anteriors, així com la
permanència en la percepció de qualsevol subsidi per
desocupació reconegut abans de la data d’entrada en
vigor d’aquest Reial decret llei, a excepció dels causats
a l’empara del número 2 de l’article 13 de la Llei 31/1984,
de 2 d’agost, de protecció per desocupació.
6a En el supòsit que preveu la lletra a) de la regla
segona d’aquesta disposició transitòria, el reconeixement
del subsidi especial per a aturats de llarga durada de
més de quaranta-cinc anys interromp la percepció del
subsidi reconegut anteriorment, el qual es reprèn un
cop exhaurit aquell per la durada que resti o la nova
que resulti de l’aplicació de la regla primera d’aquesta
disposició transitòria.
7a En els supòsits que preveuen les lletres b) i c)
de la regla segona d’aquesta disposició transitòria, els
desocupats que exhaureixin el subsidi especial per a
aturats de llarga durada de més de quaranta-cinc anys
reconegut a l’empara d’aquestes tenen dret a l’ampliació
de la durada del subsidi percebut anteriorment o al
subsidi sense càrregues familiars, si s’escau, d’acord amb
el que disposen les regles primera i tercera d’aquesta
disposició transitòria.
8a A efectes del que estableix aquesta disposició
transitòria, no es considera interrompuda la inscripció
com a desocupats per la realització de treballs per compte
d’altri quan les cotitzacions efectuades no hagin generat
dret a la prestació o al subsidi per desocupació.
9a Els drets reconeguts en aquesta disposició
transitòria no són aplicables als desocupats que, durant el
termini de permanència ininterrompuda de la inscripció
exigida per a cada cas, hagin rebutjat injustificadament
una oferta d’ocupació adequada, determinada de
conformitat amb el que disposa el número 3 de l’article
10 de la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per
desocupació, o s’hagin negat injustificadament a
participar en un curs de formació ocupacional d’acord
amb les seves característiques professionals.
10 L’aplicació dels drets que reconeix aquesta
disposició transitòria l’ha de realitzar d’ofici l’entitat
gestora respecte de tots els desocupats que, en la data
d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, estiguin
percebent el subsidi per desocupació o pendents del seu
reconeixement o percepció.
En el cas dels desocupats que no es trobin en cap de
les situacions assenyalades anteriorment, l’aplicació dels
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drets que reconeix aquesta disposició transitòria l’ha de
sol·licitar l’interessat en el termini màxim de tres mesos a
partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret
llei, termini que té data de caducitat a tots els efectes.
11 Per a l’aplicació dels drets que reconeixen les
regles primera, segona i tercera d’aquesta disposició
transitòria, el treballador ha de reunir el requisit d’edat
establert en cada cas en la data de l’exhauriment de la
prestació per desocupació de nivell contributiu. Per a
l’aplicació del dret reconegut a la regla quarta, s’ha de
tenir en compte l’edat del treballador en la data d’entrada
en vigor d’aquest Reial decret llei.
Tercera.–La protecció per desocupació dels
treballadors per compte d’altri retribuïts a la part que
prestin serveis en embarcacions pesqueres de més de
10 i fins a 20 tones de registre brut, que regula l’article 21
d’aquest Reial decret llei, s’ha d’aplicar a les situacions
legals de desocupació que es produeixin després de la
seva entrada en vigor, data en la qual comença igualment
l’obligació de cotitzar per la contingència esmentada.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.–Es faculta el Govern i, en l’àmbit de les
seves competències, els ministres d’Economia i Hisenda,
de Treball i Seguretat Social i per a les Administracions
Públiques, perquè dictin les disposicions de caràcter
general necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquest Reial decret llei.
Segona.–Aquest Reial decret llei entra en vigor
l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat»,
sens perjudici dels efectes retroactius que s’hi assenyalen.
Madrid, 31 de març de 1989.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern en funcions,
ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ

ANNEX A
Quadre de quanties mínimes de les pensions de la
Seguretat Social per al 1989
Titulars
Amb cònjuge
a càrrec
Ptes./mes

Sense cònjuge
a càrrec
Ptes./mes

42.525
37.205

36.140
31.535

63.790
42.525

54.210
36.140

42.525

36.140

37.205

31.535

Titular amb 65 anys ....................

-

32.925

Titular de menys de 65 anys ......

-

23.780

Classe de pensió

Jubilació
Titular amb 65 anys ....................
Titular de menys de 65 anys.......
Invalidesa permanent
Gran invalidesa, amb increment
del 50 per 100 .........................
Absoluta .......................................
......
Total: Titular amb 65 anys ...........
Parcial del règim d’accidents de
treball:
Titular amb 65 anys ....................
Viduïtat

Suplement núm. 11

Any 1989

21

Annex B

Titulars
Classe de pensió

Amb cònjuge
a càrrec
Ptes./mes

Sense cònjuge
a càrrec
Ptes./mes

-

10.675

Orfandat
Per beneficiari ..............................
En orfandat absoluta, el mínim
s’incrementa en 23.780 pessetes distribuïdes, si s’escau,
entre els beneficiaris ..............

Classe de pensió

Pessetes/mes

Jubilació

-

-

A favor de familiars
Per beneficiari ..............................
Si no hi ha viuda ni orfe pensionistes: Un sol beneficiari amb
65 anys ....................................
Un sol beneficiari, de menys de
65 anys ....................................
Diversos beneficiaris: El mínim
assignat a cadascun s’incrementa en l’import que resulti de
prorratejar 13.105 pessetes entre
el nombre de beneficiaris ...........
Subsidi d’invalidesa provisional
i llarga malaltia ......................

Quadre de quanties mínimes de les pensions de la
Mutualitat Nacional de Previsió de l’Administració local
per al 1989

-

10.675

-

27.530

-

23.780

Titular amb cònjuge a càrrec seu .........................

42.525

Sense cònjuge a càrrec seu ..................................

36.140

Viduïtat
Més de 65 anys o amb fills a càrrec .....................

32.925

Menys de 65 anys sense fills a càrrec ..................

23.780

A favor de familiars

-

-

31.330

26.810

Més de 65 anys ......................................................

27.530

Menys de 65 anys ..................................

23.780

(Aquest Reial decret llei s’inclou tenint en compte la correcció
d´errors publicada en el BOE núm. 87, de 12-4-1989.)

