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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
13672

Reial decret 1103/2014, de 26 de desembre, sobre revaloració i complements
de pensions per a l’any 2015 i altres normes en matèria de classes passives.

La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2015, conté, dins del títol IV i disposicions concordants, els criteris bàsics per
determinar l’import de les pensions públiques, i fixa, amb caràcter general, la seva
revaloració en un 0,25 per cent, d’acord amb les previsions que contenen els articles 48
i 27 dels textos refosos de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel
Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, respectivament, de conformitat amb la
redacció que en fan l’article 7 i la disposició final tercera de la Llei 23/2013, de 23 de
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de
pensions de la Seguretat Social.
Mitjançant aquest Reial decret es despleguen, en matèria de classes passives, les
previsions que preveuen les normes legals esmentades i s’estableix la revaloració de les
pensions en un 0,25 per cent, sigui quina sigui la seva legislació reguladora, llevat de les
excepcions legalment previstes en aquesta Llei. Així mateix, en aquest Reial decret es
fixen les regles i el procediment per efectuar la revaloració i el sistema de concessió de
complements econòmics per a les pensions mínimes.
A causa de les seves característiques especials, en un capítol independent s’estableix
la revaloració de les pensions de classes passives reconegudes a l’empara dels
reglaments de la Unió Europea.
En definitiva, aquest Reial decret acompleix a través de les mesures esmentades
aquelles previsions legals, a fi de facilitar-ne l’aplicació ràpida en benefici dels col·lectius
afectats.
D’altra banda, s’harmonitzen amb la Seguretat Social els requisits per a l’acreditació
de la vivència exigits als pensionistes de classes passives residents a l’estranger. Així
mateix, a fi d’agilitzar el procediment de reintegrament de percepcions indegudes, es
modifiquen determinats preceptes del Reial decret 1134/1997, d’11 de juliol, pel qual es
regula el procediment de reintegrament de percepcions indegudes i altres normes en
matèria de classes passives.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 26 de desembre de 2014,
DISPOSO:
CAPÍTOL l
Normes generals sobre revaloració de les pensions de classes passives per a
l’any 2015
Article 1.

Increment per a l’any 2015 de les pensions de classes passives.

De conformitat amb el que disposen els articles 37 i 41 de la Llei 36/2014, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, les pensions abonades per classes
passives s’incrementen en un 0,25 per cent respecte de les quanties que hi hagin
correspost a 31 de desembre de 2014, excepte les regulades en el títol II del Reial
decret 851/1992, de 10 de juliol, pel qual es regulen determinades pensions extraordinàries
causades per actes de terrorisme, que s’han d’adaptar als imports que corresponguin de
conformitat amb la seva legislació pròpia.
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Pensions no revaloritzables durant l’any 2015.

No obstant el que disposa l’article anterior, i en aplicació del que estableix l’article 42
de l’expressada Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, no experimenten
cap increment les pensions de classes passives següents:
a) Aquelles l’import íntegre de les quals, sumat, si s’escau, a l’import íntegre mensual
d’altres pensions públiques percebudes pel seu titular, excedeixi els 2.560,88 euros
íntegres en còmput mensual quan el titular esmentat tingui dret a percebre 14 mensualitats
l’any o, en un altre supòsit, els 35.852,32 euros en còmput anual.
b) Les reconegudes a favor dels Caminers de l’Estat i causades amb anterioritat a
l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les quals només percebi aquesta
pensió per la condició esmentada.
Article 3.

Pensions extraordinàries per actes de terrorisme.

1. D’acord amb el que estableix l’article 42.u.a), paràgraf segon, de la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, així com el Reial decret 851/1992,
de 10 de juliol, les pensions extraordinàries de classes passives originades en actes
terroristes estan exemptes de les normes excloents o limitadores que preveuen l’article 2.a)
i l’article 4.2a d’aquest Reial decret.
2. En el supòsit que, juntament amb alguna de les pensions esmentades en el
número anterior, es tingui dret a percebre a 31 de desembre de 2014 alguna o algunes
altres pensions públiques, les normes excloents o limitadores, abans esmentades, sí són
aplicables respecte d’aquestes últimes.
Article 4.

Regles per a l’increment de les pensions de classes passives.

L’aplicació de l’increment que estableix l’article 1 d’aquest Reial decret s’ha d’ajustar a
les regles següents:
1a L’increment s’ha d’aplicar a les pensions causades amb anterioritat a l’1 de gener
de 2015 sobre la quantia mensual íntegra que percebi o li hagi correspost percebre al seu
titular a 31 de desembre de 2014. Seguidament s’ha de procedir a la seva actualització de
conformitat amb les normes que sobre revaloració, concurrència de pensions i limitació
del seu creixement contenen les lleis de pressupostos corresponents, i per a l’any 2015
s’ha d’aplicar l’increment procedent.
2a Als efectes del que disposa l’article 43 de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015, l’import de la pensió o del conjunt de pensions abonades a càrrec
del crèdit de classes passives que percebi un mateix titular, una vegada aplicat l’increment
procedent a cadascuna d’aquestes, està limitat a la quantitat de 35.852,32 euros íntegres
anuals, quantitat que comprèn tant l’import de les mensualitats ordinàries com el de les
pagues extraordinàries que puguin correspondre.
En les pensions de viduïtat, no s’hi han de computar, en cap cas, als efectes de
l’aplicació del límit màxim de percepció establert en el paràgraf anterior, els increments
per fills que es puguin haver reconegut a l’empara de la Llei 19/1974, de 27 de juny, de
millora de pensions de classes passives, i de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a 1981.
En el supòsit que en un mateix titular concorrin una o diverses pensions de classes
passives amb una altra o altres pensions públiques, el valor de la pensió o conjunt de
pensions de classes passives ha de tenir com a límit una xifra que tingui amb la de
35.852,32 euros íntegres anuals la mateixa proporció que l’esmentada pensió o pensions
tinguin amb el conjunt total de pensions públiques que percebi el seu titular.
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Aquest límit (L) s’obté mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
L=

CP
T

× 35.852,32 euros anuals

On «CP» és el valor íntegre teòric anual assolit a 31 de desembre de 2014 per la
pensió o pensions de classes passives, i «T», el resultat d’afegir a la xifra anterior el valor
íntegre en termes anuals de les altres pensions públiques en el mateix moment.
3a Un cop establert per a cada supòsit i de conformitat amb les regles anteriors el
límit anual màxim d’una pensió, aquest límit es divideix entre el nombre de mensualitats
ordinàries i pagues extraordinàries que, respecte de l’anualitat i de conformitat amb la
legislació aplicable, tinguin dret a percebre els pensionistes, i la xifra resultant constitueix
l’import mensual a percebre pel titular d’aquella pensió en cada mensualitat ordinària i
paga extraordinària.
Article 5.

Procediment per a la revaloració.

1. La revaloració de les pensions de classes passives per a 2015 l’ha de practicar
d’ofici la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
2. La revaloració esmentada s’ha de portar a terme tenint en compte les dades que
consten respecte de cada titular de pensió a 31 de desembre de 2014. No obstant això, i
d’acord amb el que estableix l’article 21.2 del text refós de la Llei de classes passives de
l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, es pot requerir qualsevol
perceptor de classes passives perquè faciliti informació respecte de la seva situació
econòmica amb els efectes que preveu la norma esmentada.
3. D’acord amb les previsions que estableix la Llei de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2015, la revaloració té caràcter provisional fins que l’Administració
comprovi la procedència de la percepció de la seva quantia, en funció de les altres
percepcions del titular d’una pensió o pensions i de les normes en matèria de concurrència
i incompatibilitat que siguin aplicables en cada cas.
Si de l’elevació a definitiva de la revaloració practicada anteriorment s’obté l’evidència
que s’han percebut quantitats en excés, el pensionista està obligat a reintegrar el que ha
percebut indegudament. Sense perjudici d’això, en el cas que l’interessat hagi comès en
la seva declaració falsedat o omissió de dades, se li poden exigir les responsabilitats
corresponents en què hagi pogut incórrer.
CAPÍTOL lI
Complements per a mínims
Article 6. Complements econòmics per a les pensions de classes passives durant
l’any 2015.
1. D’acord amb les previsions que conté l’article 44 de la Llei de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2015, l’aplicació de complements econòmics a les pensions
del règim de classes passives s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) Es pot complementar la pensió del règim de classes passives, sigui quina sigui la
data en què es va causar, que no arribi al mínim corresponent que figura a la columna A
del quadre que s’inclou en el número 2 d’aquest article, sempre que s’hagi reconegut a
l’empara de la legislació general en la matèria i que el seu titular no percebi durant
l’exercici de 2015 ingressos de treball o de capital o que, si els percep, no excedeixin
els 7.098,43 euros l’any. Així mateix, en les pensions causades a partir de l’1 de gener
de 2013, és necessari residir en el territori espanyol.
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No obstant això, si el titular percep ingressos pels conceptes indicats en una quantia
superior a la xifra assenyalada en el paràgraf anterior, té dret a un complement per mínims
quan la suma en còmput anual d’aquests ingressos i dels corresponents a la pensió ja
revalorada no superi el límit corresponent de la columna B del quadre esmentat fixat per a
la classe de pensió de què es tracti. En aquest cas, el complement per a mínims consisteix
en la diferència entre els dos imports, sempre que aquesta diferència no determini per a
l’interessat una percepció mensual conjunta de pensió i complement per un import
superior al de la quantia mínima de pensió que correspongui en termes mensuals.
b) En cas que un mateix beneficiari percebi diverses pensions de classes passives,
el complement s’ha d’aplicar, quan sigui procedent, respecte de la pensió que, en atenció
a la seva naturalesa, tingui assignat un import més alt en la columna A del quadre que
s’inclou en el número 2 d’aquest article.
c) La quantia del complement ha de ser la necessària perquè la pensió a
complementar, en còmput íntegre mensual, incrementada, si s’escau, amb l’import íntegre
mensual de totes les restants pensions abonables a càrrec del crèdit de classes passives
o altres pensions públiques percebudes pel beneficiari, arribi al mínim corresponent a la
columna A del quadre esmentat.
En el cas que es tingui reconeguda una part proporcional de la pensió de viduïtat, el
complement per a mínims aplicable, si s’escau, ho ha de ser en la mateixa proporció que
es va tenir en compte per al reconeixement de la pensió.
Les pensions de viduïtat causades a partir de l’1 de gener de 2013 l’import de les
quals sigui equivalent al de la pensió compensatòria que li hagi correspost en el moment
de la separació o divorci, no poden ser complementades.
d) 	L’import a tenir en compte és, per a les pensions de classes passives, el que
resulti una vegada revalorades aquestes d’acord amb el que disposa aquest Reial decret,
i per a la resta de pensions de caràcter públic, el que estigui percebent el beneficiari en el
moment de presentar la sol·licitud d’iniciació de procediment en matèria de complements
econòmics a què es refereix l’article 7.2 següent.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, només als efectes de garantia de
complements per a mínims, s’han d’equiparar a rendes de treball les pensions públiques
que no estiguin a càrrec de qualssevol dels règims públics bàsics de previsió social, així
com les pensions percebudes a càrrec d’una entitat estrangera, amb l’excepció que
estableix l’article 9.3 següent relativa al complement de garantia de les pensions
reconegudes a l’empara dels reglaments de la Unió Europea.
e) El complement s’ha de minorar, o si s’escau s’ha de suprimir, en la quantia
necessària perquè la suma, en termes anuals, de la pensió revalorada, juntament amb
totes les rendes de treball o substitutòries d’aquestes o de capital, percebudes pel
beneficiari, no superi el límit corresponent de la columna B del quadre que figura a
continuació.
A aquests efectes, el concepte de renda es defineix d’acord amb la legislació de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, per bé que s’han de tenir en compte, en
tot cas, els ingressos corresponents a qualssevol pensions de caràcter públic, tant si
aquestes estan sotmeses a aquest impost com si no; les pensions de classes passives
s’han de prendre en el seu valor anual un cop revalorades de conformitat amb el que
disposa aquest Reial decret; la resta de pensions públiques tenen el valor anual que
correspongui en el moment de presentar la sol·licitud esmentada a l’article 7.2 següent; i
les rendes de treball i de capital s’han de prendre en el valor percebut l’any 2014, i se
n’han d’excloure les deixades de percebre per motiu del fet causant de les diferents
pensions, així com les que es provi que no han de ser percebudes l’any 2015.
També s’han de computar entre aquests ingressos les plusvàlues o els guanys
patrimonials, valorats de conformitat amb la legislació fiscal.
Per al reconeixement dels complements per a mínims de les pensions de classes
passives, dels rendiments íntegres percebuts pel pensionista, i computats en els termes
que estableix la legislació fiscal, s’han d’excloure les despeses deduïbles en els
rendiments íntegres procedents del treball, d’activitats econòmiques i de béns immobles.
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2. Als efectes del que disposa el número anterior s’han de tenir en compte les
quanties següents:

Pensió de jubilació o retir quan hi ha cònjuge a càrrec del
titular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensió de jubilació o retir sense cònjuge: Unitat econòmica
unipersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensió de jubilació o retir amb cònjuge no a càrrec . . . . . 
Pensió de viduïtat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensió o pensions en favor d’altres familiars, on «n» és el
nombre de beneficiaris de la pensió o pensions  . . . . . . 

A
Pensió mínima
mensual
Euros

B
Ingressos anuals
màxims
Euros

782,90

18.059,03

634,50
601,90
634,50
618,40
n

15.981,43
15.525,03
15.981,43
7.098,43 + 8.657,60
n

En el supòsit de pensió o pensions en favor d’altres familiars que siguin percebudes
per diversos beneficiaris, la xifra resultant de la columna A del quadre anterior no ha de
ser inferior a 193,80 euros mensuals, respecte de cadascun dels beneficiaris els ingressos
anuals dels quals no superin els que figuren a la columna B. No obstant això, quan algun
dels beneficiaris sigui orfe discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau
igual o superior al 65 per cent, la quantia mínima a reconèixer a aquest orfe és de 381,40
euros mensuals, sempre que compleixi el requisit de límit d’ingressos esmentat.
En les pensions de viduïtat, els increments per fills que es puguin haver reconegut a
l’empara de la Llei 19/1974, de 27 de juny, i de la Llei 74/1980, de 29 de desembre, no
s’han de computar als efectes de l’aplicació del mínim que estableix el quadre anterior.
S’entén que hi ha cònjuge a càrrec del titular quan aquest estigui convivint amb el
pensionista i en depengui econòmicament. Es presumeix la convivència sempre que es
conservi el vincle matrimonial, sense perjudici que aquesta presumpció es pugui destruir
si l’Administració comprova el contrari, i a aquests efectes s’entén que hi ha una
dependència econòmica quan els ingressos del cònjuge, per qualsevol concepte, no
superin el salari mínim interprofessional vigent.
3. Els complements econòmics que regula aquest precepte, que s’han d’abonar en
dotze mensualitats ordinàries i dues d’extraordinàries, totes de la mateixa quantia, no són
en cap cas consolidables i són absorbibles per qualsevol futur increment que puguin
experimentar les percepcions de l’interessat, ja sigui per revaloració o pel reconeixement
a favor seu de noves pensions públiques. L’import d’aquests complements de les pensions
causades el 2015 en cap cas pot superar la quantia de 5.136,60 euros anuals, fixada per
a les pensions de jubilació i invalidesa en la seva modalitat no contributiva a l’article 46.u
de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
4. De conformitat amb el que disposa l’article 21.5 del Reial decret 1288/1990, de 25
d’octubre, sobre revaloració de pensions de classes passives per a 1990 i complements
econòmics d’aquestes durant l’exercici esmentat, poden accedir al dret a mínims els
beneficiaris de pensió de classes passives que l’hagin obtingut a l’empara de la norma
expressada.
Article 7.

Procediment en matèria de complements econòmics.

1. Correspon a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques
reconèixer i determinar els complements econòmics que siguin procedents, d’acord amb
el que estableix l’article 6 precedent.
2. El procediment s’ha d’iniciar a petició de l’interessat mitjançant una sol·licitud
dirigida a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques.
3. A la vista de les dades consignades pel sol·licitant del complement econòmic i, si
s’escau, de la consulta informàtica al Registre de prestacions socials públiques, la
Direcció General esmentada ha de dictar, sense més tràmits, la resolució que sigui
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procedent, sense perjudici que aquesta sigui revisable d’acord amb el que preveu
l’ordenament jurídic.
Si la sol·licitud dels complements econòmics es formula, per primer cop, durant el
present exercici, els seus efectes econòmics es retrotreuen, com a màxim, a l’1 de gener
de 2015 o a la data d’inici de la pensió si aquesta és posterior.
No obstant això, si la sol·licitud d’aquest reconeixement s’efectua amb motiu d’exercir
el dret al cobrament d’una pensió el fet causant del qual es va produir en l’exercici anterior,
els efectes econòmics poden ser els de la data d’inici d’aquella, amb una retroactivitat
màxima d’un any des que se sol·licitin i sempre que es reuneixin els requisits necessaris
per al cobrament.
4. Si, una vegada reconeguts els complements econòmics, es comprova l’existència
d’alguna contradicció entre les dades declarades i la realitat, el sol·licitant està obligat al
reintegrament del que hagi percebut indegudament, sense perjudici de la seva possible
revisió en via administrativa. A més, es poden deduir contra el sol·licitant altres possibles
responsabilitats en què hagi pogut incórrer d’acord amb l’ordenament jurídic.
Als efectes d’aquesta revisió, i d’acord amb el que disposa l’article 21.2 del text refós
vigent de la Llei de classes passives de l’Estat, el pensionista ha de facilitar a
l’Administració la informació que se li requereixi formalment, i es pot suspendre el
pagament del complement en cas d’incompliment d’aquesta obligació.
5. El perceptor dels complements de pensió està obligat a posar en coneixement de
l’Administració, en el moment en què es produeixi, qualsevol variació en la composició o
quantia dels ingressos declarats en la sol·licitud, així com qualsevol variació del seu estat
civil o de la situació de dependència econòmica del seu cònjuge respecte del que hagi
declarat inicialment. L’incompliment d’aquesta obligació, si se’n deriva la percepció
indeguda de quantitats, dóna origen al reintegrament d’aquestes.
6. La Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques queda facultada
per dictar totes les instruccions de servei que puguin ser convenients, per tal d’agilitzar els
tràmits per a la percepció dels complements a què es refereix aquest article.
Article 8.

Prohibició de concessió de complements econòmics en classes passives.

1. En el supòsit que un pensionista de classes passives tingui dret a percebre,
d’acord amb les normes d’aquest Reial decret, un complement econòmic i per ser
beneficiari a més d’altres pensions públiques, abonades a càrrec de règims públics de
previsió diferents, tingui així mateix dret a algun altre complement, de conformitat amb el
que disposen els articles 44 i 45 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2015, no pot percebre el complement corresponent a la pensió de classes passives
excepte en els casos següents:
a) Quan les pensions dels diferents sistemes siguin de la mateixa naturalesa i
l’import íntegre mensual de la pensió de classes passives sigui d’una quantia superior a
l’import corresponent a l’altra pensió pública susceptible de ser complementada.
b) Quan les pensions a percebre per l’interessat siguin de diferent naturalesa i
l’import mínim mensual de pensió corresponent a la de classes passives sigui d’una
quantia superior al de l’altra pensió pública.
2. En els dos supòsits previstos en el número anterior, no es pot prendre en
consideració el complement econòmic a què pugui tenir dret l’interessat per la pensió
aliena al règim de classes passives, per determinar l’import del complement que li
correspongui pel règim esmentat, de conformitat amb les regles de l’article 6 d’aquest
Reial decret.
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CAPÍTOL III
Pensions reconegudes a l’empara dels reglaments de la Unió Europea sobre la
coordinació dels sistemes de Seguretat Social
Article 9. Revaloració de les pensions reconegudes a l’empara dels reglaments de la
Unió Europea sobre la coordinació dels sistemes de Seguretat Social.
1. La revaloració de les pensions reconegudes a l’empara dels reglaments de la
Unió Europea, de les quals un tant per cent de la seva quantia teòrica sigui a càrrec del
règim de classes passives, s’ha de portar a terme aplicant aquest tant per cent a
l’increment que hauria correspost si el 100 per cent de la pensió hagués estat a càrrec del
règim esmentat.
2. 	A la pensió prorratejada, una vegada actualitzada d’acord amb el que disposa el
número anterior, se li ha d’afegir, quan sigui procedent en aplicació de les normes
generals establertes, el complement per a mínims que correspongui de conformitat amb
les normes que conté el capítol II d’aquest Reial decret. Aquest complement s’ha de
calcular aplicant el mateix percentatge que es va tenir en compte per al reconeixement de
la pensió a la diferència resultant entre la quantia que hauria correspost si hagués estat a
càrrec del règim de classes passives el 100 per cent de la pensió i el mínim establert per
a la prestació de què es tracti.
3. 	Si després d’haver aplicat el que disposa el número anterior, la suma dels imports
reals de les pensions reconegudes, tant en virtut de la legislació espanyola com
estrangera a l’empara dels reglaments de la Unió Europea, és inferior al mínim que
correspongui a la pensió de què es tracti, al beneficiari se li ha de garantir, mentre resideixi
en el territori nacional, la diferència necessària fins a arribar a aquest mínim, d’acord amb
les normes generals establertes per a la seva concessió.
CAPÍTOL IV
Altres normes en matèria de classes passives
Article 10.

Pagament de pensions a residents a l’estranger.

Els pensionistes residents a l’estranger han d’acreditar la seva vivència, als efectes
de continuar percebent la pensió que tinguin reconeguda, mitjançant la corresponent
certificació de l’encarregat del Registre civil consular.
El document original mitjançant el qual s’acrediti la vivència s’ha de presentar en el
primer trimestre de l’any. Transcorregut el termini indicat, sense que s’hagi rebut aquest
document, s’ha de procedir a donar de baixa la pensió amb efectes de 31 de març d’aquell
any.
En cas que es rebi el document esmentat amb posterioritat al termini establert, s’ha
de procedir a rehabilitar la pensió, si s’escau, d’acord amb el que disposa la disposició
addicional quinzena del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.
Article 11.

Reintegrament de percepcions indegudes.

Es modifica el Reial decret 1134/1997, d’11 de juliol, pel qual es regula el procediment
de reintegrament de percepcions indegudes i altres normes en matèria de classes
passives, en els termes següents:
1.

Es fa una nova redacció de la lletra d) de l’article 4.2 en els termes següents:
«d) Comunicació al subjecte responsable que disposa del termini d’un mes,
comptat a partir del dia de la notificació de la resolució, perquè ingressi la quantitat
deguda en el Tresor Públic en període voluntari.»
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L’article 5 queda redactat de la manera següent:
«Article 5.

Procediment de recaptació del deute en via executiva.

Transcorregut el termini d’un mes a què es refereix l’article 4.2.d) precedent,
sense que el responsable del pagament hagi fet l’ingrés en període voluntari, les
quantitats esmentades les ha de recaptar en període executiu l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, d’acord amb el que disposa l’article 3.1 del Reglament
general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.»
3.

Es fa una nova redacció de les lletres c) i d) de l’article 9.3 en els termes següents:
«c) Procedència del reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament mitjançant el procediment de descomptes mensuals, amb la
indicació, al seu torn, dels terminis, l’import d’aquests i la nòmina a partir de la qual
s’han d’aplicar els descomptes fixats per l’òrgan competent.
d) En cas que en el tràmit d’audiència l’interessat hagi optat pel reintegrament
del deute total en un sol pagament, cal atenir-se al que disposa l’article 4.2.d).»

4.

Se suprimeix el número 5 de l’article 9.

Disposició addicional primera. Complements per a mínims i actualització d’altres
pensions de classes passives.
1. Per a l’any 2015 s’han d’aplicar els complements econòmics que regula el capítol II
d’aquest Reial decret a les pensions d’orfandat reconegudes a l’empara del títol II de la
Llei 37/1984, de 22 d’octubre, de reconeixement de drets i serveis prestats als que durant
la Guerra Civil van formar part de les Forces Armades, Forces d’Ordre Públic i Cos de
Carrabiners de la República; així com a les reconegudes en favor dels orfes no
incapacitats de més de 21 anys, causades per personal no funcionari a l’empara de les
lleis 5/1979, de 18 de setembre, sobre reconeixement de pensions, assistència
medicofarmacèutica i assistència social en favor de les vídues, els fills i altres familiars
dels espanyols morts com a conseqüència o amb motiu de la passada guerra civil
passada; i 35/1980, de 26 de juny, sobre pensions als mutilats excombatents de la zona
republicana; i a les altres causades pel personal de les mines d’Almadén.
2. Les pensions en favor de familiars concedides a l’empara de la Llei 5/1979, de 18
de setembre, i de la Llei 35/1980, de 26 de juny, a excepció de les pensions d’orfandat a
què es refereix el número anterior, així com de la Llei 6/1982, de 29 de març, de pensions
als mutilats civils de guerra, i les pensions de viduïtat del títol II de la Llei 37/1984, de 22
d’octubre, sigui quina sigui la seva data inicial d’abonament, l’any 2015 no poden ser
inferiors a l’import establert, per a l’exercici econòmic esmentat, com de quantia mínima
en el sistema de la Seguretat Social per a les pensions de viduïtat de titulars majors de
seixanta-cinc anys.
Així mateix, l’import de les pensions reconegudes en favor propi a l’empara del títol II
de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, no pot ser inferior a la quantia mínima de les pensions
de jubilació, amb cònjuge a càrrec, de majors de 65 anys en el sistema de la Seguretat
Social.
Disposició addicional segona.

Adaptació d’ofici dels complements per a mínims.

1. Les pensions de classes passives a les quals s’hagin aplicat complements
econòmics durant l’any 2014 s’han d’adaptar d’ofici, i amb caràcter provisional, amb
efectes d’1 de gener de 2015, a les quanties que estableix l’article 6 d’aquest Reial decret,
i s’ha de presumir que els seus titulars compleixen les condicions i els requisits que
exigeix el precepte esmentat, fins que els serveis administratius corresponents comprovin
la concurrència d’aquestes condicions i requisits.
2. Si de la comprovació abans esmentada es dedueix l’absència d’algun requisit o
condició, és procedent el cessament immediat en l’abonament del complement, amb
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reintegrament del que s’hagi percebut indegudament per aquest concepte des de, com a
màxim, l’1 de gener de l’any 2015. Igualment, si d’aquesta comprovació deriva la
necessitat de modificar la quantia del complement, s’ha de practicar la modificació
oportuna, amb el reintegrament del que s’ha percebut de manera indeguda des de la data
abans esmentada.
No obstant això, i d’acord amb el que estableix l’article 7.4, és procedent retrotreure el
reintegrament del que s’hagi percebut indegudament a la data inicial en què el complement
econòmic es va començar a abonar en exercicis anteriors, fins a un màxim de quatre
anys, si de la comprovació efectuada resulta l’evidència que el perceptor d’aquell va
cometre alguna omissió o falsedat en la declaració presentada en el moment de sol·licitar
l’aplicació del complement, sense perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut
incórrer.
Disposició addicional tercera.

Actualització d’imports de determinades pensions.

Per al càlcul de les pensions de jubilació o retir i de viduïtat del règim de classes
passives de l’Estat, que es causin durant l’any 2015 a l’empara de la legislació vigent a 31
de desembre de 1984, la quantia inicial que correspongui s’ha de corregir mitjançant
l’aplicació del percentatge de l’1 i 2 per cent, segons que correspongui, establert per als
anys 2004, 2006, 2007 i 2008 a l’apartat quatre de les disposicions addicionals cinquena i
sisena, així com de la disposició addicional desena, de les lleis 61/2003, de 30 de
desembre, 30/2005, de 29 de desembre, 42/2006, de 28 de desembre, i 51/2007, de 26
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2004, 2006, 2007 i 2008,
respectivament.
A aquest efecte, es computa la millora per fill a càrrec que pugui correspondre en les
pensions de viduïtat per aplicació de les lleis 19/1974, de 27 de juny, i 74/1980, de 29 de
desembre.
Disposició addicional quarta. Actualització de les ajudes socials del Reial decret
llei 9/1993, de 28 de maig, pel qual es concedeixen ajudes als afectats pel virus de la
immunodeficiència humana (VIH) com a conseqüència d’actuacions realitzades en el
sistema sanitari públic.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional trenta-unena de la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, les quanties mensuals de les ajudes
socials, en favor de les persones que van ser contaminades pel virus de la
immunodeficiència humana (VIH), regulades a les lletres b), c) i d) de l’article 2.1 del Reial
decret llei 9/1993, de 28 de maig, s’han de determinar mitjançant l’aplicació de les
proporcions regulades a les lletres esmentades sobre l’import de 610,17 euros.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Es deroga la disposició addicional tercera del Reial decret 647/1989, de 9 de juny, pel
qual es dicten normes de desplegament de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de
pressupostos per a 1989, en matèria de classes passives de l’Estat.
Disposició final primera.

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 segona.

Habilitació per a disposicions de desplegament.

S’autoritza el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques perquè dicti les
disposicions de caràcter general que siguin necessàries per a l’aplicació d’aquest Reial
decret.
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Entrada en vigor i efectes econòmics.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat», sense perjudici que els efectes econòmics es retrotreguin, quan sigui procedent,
a l’1 de gener de 2015.
Madrid, 26 de desembre de 2014.
FELIPE R.
El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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