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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
11075 Ordre ESS/2119/2015, de 8 d’octubre, per la qual s’estableix un termini 

excepcional per a la subscripció del conveni especial en el sistema de la 
Seguretat Social que preveu l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per part 
dels cònjuges o les parelles de fet del personal funcionari o laboral del Servei 
Exterior de l’Estat.

La Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del Servei Exterior de l’Estat, disposa a 
l’article 59.1, en relació amb el suport a les famílies, que en execució de la política del 
Govern de conciliació de la vida familiar i laboral i en benefici d’un millor exercici de les 
funcions del Servei Exterior, el Govern ha d’establir les condicions perquè els familiars 
puguin acompanyar els funcionaris destinats a l’exterior.

Sobre això, la Llei esmentada preveu, així mateix, a la disposició addicional cinquena, 
relativa a l’informe sobre situació dels cònjuges o les parelles de fet del personal funcionari 
o laboral desplaçat, que en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha d’elaborar un informe sobre la 
possibilitat que els cònjuges o les parelles de fet de l’esmentat personal funcionari o laboral 
desplaçat puguin mantenir els drets adquirits o en curs d’adquisició en matèria d’antiguitat, 
pensions i drets passius del sistema espanyol de Seguretat Social.

Tenint en compte que el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social és un 
institut jurídic vàlid per a la conservació d’aquests drets en l’àmbit de la Seguretat Social, 
d’acord amb el que estableix l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula 
el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social, per la qual s’intenta, entre d’altres, 
facilitar la subscripció d’aquests convenis especials tant quant al termini per sol·licitar-ho 
com quant als requisits exigibles per subscriure’ls, mitjançant aquesta Ordre, que 
precisament té com a finalitat flexibilitzar de manera extraordinària i per un temps limitat el 
requisit del termini que preveu l’article 3.1 de l’esmentada Ordre TAS/2865/2003, de 13 
d’octubre, relatiu al fet que no hagi transcorregut més d’un any des que es va produir la 
baixa en la Seguretat Social del sol·licitant, amb l’objecte de possibilitar la subscripció del 
conveni especial per part dels cònjuges o les parelles de fet del personal funcionari o 
laboral del Servei Exterior de l’Estat, en compliment del que disposa sobre això l’esmentat 
article 59.1 de la Llei 2/2014, de 25 de març, s’estableix un termini excepcional per a la 
subscripció per aquest col·lectiu del corresponent conveni especial amb la Seguretat 
Social a l’empara de l’esmentada Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, sempre que 
aquests compleixin els requisits i les condicions que preveu el seu capítol I.

En virtut d’això, la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, en ús de les atribucions que 
té conferides, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i 
d’acord amb el Consell d’Estat, ha disposat:

Article únic. Termini excepcional per a la subscripció del conveni especial amb la 
Seguretat Social.

Els cònjuges o les parelles de fet del personal funcionari o laboral que integra el Servei 
Exterior de l’Estat, d’acord amb el que regula la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’Acció i del 
Servei Exterior de l’Estat, que estiguin desplaçats o que es desplacin fora del territori 
nacional per acompanyar aquest personal destinat a l’exterior i que compleixin els requisits 
que estableix l’article 3 de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el 
conveni especial en el sistema de la Seguretat Social, a excepció del compliment del 
termini que recull l’apartat 1 del precepte esmentat, poden sol·licitar, de manera 
excepcional durant el termini de dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, la 
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subscripció del conveni especial amb la Seguretat Social que preveu la regulació general 
de la indicada Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor el primer dia del mes següent al de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 8 d’octubre de 2015.–La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez 
García.
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