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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA

4486 REIAL DECRET 370/2008, de 7 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
5/1993, de 8 de gener, sobre revaloració i complements de pensions de classes 
passives per a 1993 i altres normes en matèria de classes passives.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de classes passives, perquè els familiars 
puguin ser beneficiaris de pensions han d’acreditar la seva dependència econòmica del 
causant, requisit que s’entén complert quan el familiar no superi els ingressos que preveu 
la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Aquest requisit, raonable en circumstàncies ordinàries, és excessiu quan s’ha d’aplicar 
a situacions on el causant ha estat víctima d’un acte terrorista en acte de servei o com a 
conseqüència d’aquest.

 Les pensions de classes passives derivades d’actes terroristes tenen una regulació 
especial en el nostre ordenament jurídic al marge de la legislació ordinària en la matèria; 
tanmateix, respecte al requisit de la dependència econòmica dels familiars s’ha seguit 
mantenint el criteri que fixa la normativa general de classes passives.

Per això, tant per l’especial repercussió social que mereixen els actes terroristes contra 
persones que estan duent a terme un servei, com per raons d’estricta justícia material, ja 
que es tracta de fets causants substantivament diferents dels que motiven ordinàriament 
una pensió de classes passives, es considera oportú incrementar els límits que determinen 
l’existència d’una dependència econòmica dels familiars als efectes de la percepció d’una 
pensió de classes passives derivada d’actes terroristes en un percentatge del cent per 
cent.

També per raons de justícia material i equitat, sembla necessari preveure la possibilitat 
que els familiars als quals va ser denegada en el seu moment una pensió causada per una 
mort ocasionada per un acte terrorista, perquè excedien els límits d’ingressos actualment 
existents perquè s’entengui concurrent una situació de dependència econòmica, puguin 
veure revisades les seves sol·licituds en vista del canvi normatiu i, si s’escau, puguin 
accedir a l’esmentada pensió.

En conseqüència, és necessari incorporar la modificació corresponent en el Reial 
decret 5/1993, de 8 de gener, sobre revaloració i complements de pensions de classes 
passives per a 1993 i altres normes en matèria de classes passives.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Hisenda, de conformitat amb els 
ministres de Defensa i d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 7 de març de 2008,

D I S P O S O:

Article  únic.   Modificació del Reial decret 5/1993, de 8 de gener, sobre revaloració i 
complements de pensions de classes passives per a 1993 i altres normes en matèria 
de classes passives.

L’apartat 1 de l’article 10 del Reial decret 5/1993, de 8 de gener, sobre revaloració i 
complements de pensions de classes passives per a 1993 i altres normes en matèria de 
classes passives, queda redactat en els termes següents:

«1. Als efectes de reconeixement del dret a pensió a favor de familiars, els 
requisits de dependència econòmica i estat de pobresa s’entenen, en classes 
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passives, en els termes establerts per reconèixer el benefici d’assistència jurídica 
gratuïta per la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, tret dels 
supòsits de pensions extraordinàries causades per actes de terrorisme a favor de 
familiars, quan es causin en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, en els 
quals la quantia determinada de conformitat amb el que estableix l’esmentada Llei 
s’incrementa en el cent per cent».

Disposició transitòria única. Aplicació a fets anteriors.

1. El que disposa aquest Reial decret és aplicable als fets produïts abans de la seva 
entrada en vigor, si bé només tenen efectes econòmics a partir de l’1 de gener de 2008.

2. Les sol·licituds presentades abans de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret que 
hagin estat desestimades per la falta de concurrència del requisit de dependència 
econòmica respecte del causant, s’han de revisar d’ofici o, si s’escau, a instància de part.

3. Els qui no hagin presentat sol·licitud, tot i estar en les circumstàncies que descriu 
l’apartat anterior, disposen del termini d’un any per formular-la, a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest Reial decret, si bé els seus efectes econòmics s’han de retrotraure a l’1 de 
gener de 2008.

No obstant això, no decauen en el seu dret els qui no hagin presentat la corresponent 
sol·licitud en el termini indicat, si bé els efectes econòmics només es produeixen des del 
primer dia del mes següent al dia en què es va formular la sol·licitud.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 7 de març de 2008.

JUAN CARLOS R. 

El vicepresident segon del Govern
i ministre d’Economia i Hisenda

PEDRO SOLBES MIRA


