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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

15854 Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revalorització de pensions 
de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i 
d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018.

La Constitució espanyola reconeix com a principi pressupostari general el principi 
d’anualitat de la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Així, tal com recorda la 
jurisprudència constitucional, de la dicció que conté l’article 134 extraiem els principis 
constitucionals que regeixen la matèria pressupostària: anualitat, unitat i integritat (STC 
3/2003, de 16 de gener, del Tribunal Constitucional i les que s’hi citen). De tots aquests, 
interessa destacar el principi d’anualitat; aquest principi suposa que, per expressa 
disposició constitucional, els pressupostos generals de l’Estat tenen la seva vigència 
limitada a l’exercici econòmic per al qual s’aproven, sense que es puguin estendre a un 
període superior, excepte en el cas que preveu l’apartat quart. Aquest principi general 
d’anualitat troba una excepció prevista en la Constitució espanyola, que preveu una 
situació de fet, que tot i que excepcional, és realment possible, consistent en el fet que 
arribat l’1 de gener no s’hagi aprovat la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
corresponent per a l’exercici esmentat. En aquest cas, opera, tot i que no s’hagi dictat una 
norma amb rang de Llei, per mandat constitucional la pròrroga automàtica que preveu 
l’article 134.4 de la Constitució espanyola, per bé que «si la Llei de pressupostos no 
s’aprova abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, es consideren 
prorrogats automàticament els pressupostos de l’exercici anterior fins a l’aprovació dels 
nous».

Arribat aquest cas, com que es consideren prorrogats automàticament els 
«pressupostos de l’exercici anterior», però no la Llei de pressupostos generals de l’Estat, 
aquesta pròrroga pressupostària automàtica que conté l’article 134.4 de la Constitució 
espanyola assoleix els crèdits per a despeses la realització de les quals és indispensable 
per al funcionament normal d’Estat i l’atenció ordinària de les necessitats col·lectives.

Així, en un escenari de pròrroga pressupostària, la revaloració anual de les pensions 
només pot ser objecte d’una norma reglamentària quan aquesta revaloració tingui 
cobertura, en virtut de la pròrroga, a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de l’any 
precedent, com passa en aquest cas.

Doncs bé, per la mateixa raó per la qual, en el marc del principi de legalitat 
pressupostària –principi que condiciona el naixement de les obligacions en aquesta 
matèria al que preveu la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici–, el 
legislador pressupostari està obligat a procedir a un increment anual de les pensions 
d’almenys un 0,25 per cent establert en la normativa reguladora vigent, en concret en els 
articles 58 i 27 dels textos refosos de la Llei general de la Seguretat Social i de la Llei de 
classes passives de l’Estat, i que és –segons la jurisprudència constitucional– una raó de 
seguretat jurídica aliena a qualsevol consideració sobre un suposat dret subjectiu dels 
pensionistes, s’ha d’entendre que la pròrroga pressupostària d’acord amb l’article 134.4 de 
la Constitució assoleix la revaloració esmentada atès que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, va fixar una revaloració del 0,25 per 
cent.

Per això, el Govern de la Nació està habilitat, sota la cobertura legal que confereix la 
pròrroga esmentada, per aprovar una norma amb rang de reial decret en la qual es 
procedeixi a la revaloració, en aquest mateix percentatge, de totes les pensions que tinguin 
fixat legalment aquest increment anual mínim.
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Aquest Reial decret s’estructura en un article únic sobre determinació i revaloració de 
les pensions i altres prestacions públiques, que entre altres aspectes estableix amb 
caràcter general un increment del 0,25 per cent en aquestes, les pensions que es revaloren 
a data 1 de gener de 2018 i les que no experimenten cap increment, així com tres 
disposicions finals relatives al títol competencial, habilitació normativa i entrada en vigor 
respectivament.

Així mateix, s’incorporen al text dos annexos, el primer d’aquests referit a les quanties 
de pensions i prestacions públiques aplicables el 2018 i el segon, als havers reguladors de 
les pensions de classes passives i quanties aplicables a les pensions especials de guerra.

S’ha d’assenyalar que en aquest Reial decret es dóna compliment als principis de 
bona regulació a què es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, la norma és 
respectuosa amb els principis de necessitat, eficàcia i proporcionalitat atès que amb 
aquesta s’aconsegueix la finalitat perseguida, l’increment amb caràcter general del 0,25 
per cent de les pensions i altres prestacions públiques, sense que es tracti d’una norma 
restrictiva de drets o que imposi obligacions als interessats.

Així mateix, la iniciativa és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic tant nacional 
com de la Unió Europea, els seus objectius estan clarament definits i no imposa noves 
càrregues administratives, de manera que compleix els principis de seguretat jurídica, 
transparència i eficiència.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Funció Pública i de la 
ministra d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 29 de desembre de 2017,

DISPOSO:

Article únic. Normes sobre determinació i revaloració de les pensions i altres prestacions 
públiques.

1. Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat 
contributiva, així com de classes passives de l’Estat, experimenten el 2018 un increment 
del 0,25 per cent, de conformitat amb el que preveuen els articles 35 i 39.1 de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, i dels articles 58 i 27 dels 
textos refosos de les lleis general de la Seguretat Social i de classes passives de l’Estat, 
respectivament, sense perjudici de les excepcions i especialitats que contenen els apartats 
següents d’aquest article, i es respecten els imports de garantia de les pensions 
reconegudes a l’empara de la legislació especial de guerra que figuren a l’apartat 3 
següent.

Experimenten un percentatge d’increment idèntic les quanties dels límits de percepció 
de pensions públiques, així com els imports dels havers reguladors aplicables per a la 
determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat i de les 
pensions especials de guerra.

2. Així mateix s’incrementen en un 0,25 per cent els imports de les pensions mínimes 
del sistema de la Seguretat Social i de classes passives, de les pensions no contributives, 
de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec amb divuit anys o més i 
amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

Igualment, s’incrementen en un 0,25 per cent els imports de les pensions de l’extingida 
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa no concurrents i les que concorrin amb 
pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o quan 
concorrin amb alguna d’aquestes últimes i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de 
viduïtat, sense perjudici de l’aplicació, a la suma dels imports de totes aquestes, del límit 
que estableix la disposició transitòria segona del text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social, llevat que els interessats tinguin reconeguts imports superiors abans de l’1 de 
setembre de 2005, cas en què s’han d’aplicar les normes generals sobre revaloració, 
sempre que, per efecte d’aquestes normes, la suma de les quanties de les pensions 
concurrents segueixi sent superior a aquest límit.
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3. Les pensions a favor de familiars concedides a l’empara de la Llei 5/1979, de 18 de 
setembre, a favor de familiars de morts com a conseqüència de la guerra civil, i de la Llei 
35/1980, de 26 de juny, de mutilats de guerra excombatents de la zona republicana, a 
excepció de les pensions causades pel personal no funcionari a favor d’orfes no incapacitats, 
així com de la Llei 6/1982, de 29 de març, sobre retribució bàsica a mutilats civils de guerra, 
i les pensions de viduïtat del títol II de la Llei 37/1984, de 22 d’octubre, sobre reconeixement 
de drets i serveis prestats als que durant la guerra civil van formar part de les Forces 
Armades i d’Ordre Públic i cos de carrabiners de la República, sigui quina sigui la seva data 
inicial d’abonament, no poden ser inferiors a la quantia mínima de les pensions de viduïtat 
de persones més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social.

Així mateix, les pensions a favor de causants reconegudes a l’empara del títol II de la 
Llei 37/1984, de 22 d’octubre, no poden ser inferiors a la quantia mínima de les pensions 
de jubilació, amb cònjuge a càrrec, de persones més grans de 65 anys en el sistema de la 
Seguretat Social, sigui quina sigui la seva data inicial d’abonament.

4. Les pensions abonades amb càrrec als règims o sistemes de previsió enumerats 
a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 
per a 1989, no indicades en els paràgrafs anteriors, experimenten l’any 2018 l’increment 
que, si s’escau, sigui procedent, segons la seva normativa reguladora, sobre les quanties 
percebudes a 31 de desembre de 2017.

5. Queden exceptuades de l’increment establert en els apartats anteriors d’aquest 
article les pensions, les prestacions i els imports següents:

a) Les pensions abonades amb càrrec a qualsevol dels règims o sistemes de previsió 
enumerats a l’article 42 de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, l’import íntegre mensual de 
les quals, sumat, si s’escau, a l’import íntegre mensual de les altres pensions públiques 
percebudes pel seu titular, excedeixi el límit mensual de percepció de les pensions 
públiques que estableix l’annex I d’aquest Reial decret.

El que disposa el paràgraf anterior no és aplicable a les pensions extraordinàries del 
règim de classes passives de l’Estat i de la Seguretat Social originades per actes 
terroristes, ni a les pensions excepcionals derivades d’atemptats terroristes reconegudes 
a l’empara del Reial decret llei 6/2006, de 23 de juny, ni a les pensions reconegudes en 
virtut de la disposició addicional quaranta-tresena de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, 
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

b) Les pensions que regula 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 d’acord amb la seva legislació pròpia.

c) Les pensions de classes passives reconegudes a favor dels caminaires de l’Estat 
causades abans de l’1 de gener de 1985, a excepció d’aquelles el titular de les quals 
només percebia aquesta pensió com a tal caminaire.

d) Les pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa quan 
entrin en concurrència amb altres pensions públiques, excepte quan concorrin amb 
pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o quan concorrin 
amb alguna d’aquestes últimes i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat. A 
aquests efectes, no es consideren pensions concurrents la prestació econòmica reconeguda 
a l’empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, els ciutadans d’origen espanyol desplaçats a 
l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la guerra civil, ni la pensió 
percebuda pels mutilats útils o incapacitats de primer grau a causa de la passada guerra 
civil espanyola, sigui quina sigui la legislació reguladora, ni el subsidi per ajuda de tercera 
persona que preveu el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, ni 
les pensions extraordinàries derivades d’actes de terrorisme.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan la suma de totes les pensions 
concurrents, una vegada revalorades, i les de l’assegurança obligatòria de vellesa i 
invalidesa esmentada sigui inferior a la quantia fixada el 2018 per a la pensió d’aquesta 
assegurança no concurrent, calculades les unes i les altres en còmput anual, la pensió de 
l’assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa s’ha de revalorar en un import igual a la 
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diferència resultant entre les dues quantitats. Aquesta diferència no té caràcter 
consolidable, i és absorbible amb qualsevol increment que puguin experimentar les 
percepcions de l’interessat, ja sigui en concepte de revaloracions o per reconeixement de 
noves prestacions de caràcter periòdic.

e) Les pensions de les mutualitats integrades en el Fons especial de la Mutualitat 
General de Funcionaris Civils de l’Estat que, a 31 de desembre de 2017, ja hagin assolit 
les quanties corresponents al 31 de desembre de 1973.

f) Les pensions de les mutualitats, mutualitats o entitats de previsió social referides a 
l’article 40.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2017.

g) Les quanties dels límits d’ingressos per al reconeixement de complements 
econòmics per mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social.

h) Els imports mensuals del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de 
transport que estableix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i la seva inclusió social, aplicat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre.

i) La quantia de les prestacions econòmiques reconegudes a l’empara de la 
Llei 3/2005, de 18 de març, als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, 
durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la guerra civil.

6. D’acord amb el que estableix la disposició addicional sisena, punt u, del text refós 
de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 4/2000, de 23 de juny, les pensions de les mutualitats integrades en el Fons 
especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, quan hagin estat 
causades amb posterioritat al 31 de desembre de 2012, experimenten l’1 de gener de 
l’any 2018 una reducció, respecte dels imports percebuts el 31 de desembre de 2017, 
del 20 per 100 de la diferència entre la quantia corresponent al 31 de desembre de 1978, 
o si es tracta de la Mutualitat de Funcionaris de l’Organització Sindical, al 31 de desembre 
de 1977, i la que correspondria el 31 de desembre de 1973.

7. Als efectes del que disposa aquest article, les quanties de les pensions i 
prestacions públiques aplicables el 2018 són les que figuren en els annexos I i II d’aquest 
Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S’autoritzen el ministre d’Hisenda i Funció Pública i la ministra d’Ocupació i Seguretat 
Social, en l’àmbit de les seves competències, per dictar les disposicions de caràcter 
general que siguin necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Madrid, 29 de desembre de 2017.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
i per a les Administracions Territorials,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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ANNEX I

Quanties de pensions i prestacions públiques aplicables el 2018

I. Complements per mínims

1. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la 
Seguretat Social per a l’any 2018:

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge 
a càrrec

–
Euros/any

Sense 
cònjuge: unitat 

econòmica 
unipersonal

–
Euros/any

Amb cònjuge 
no a càrrec

–
Euros/any

Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Titular menor de seixanta-cinc anys. 10.353,00 8.372,00 7.914,20
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran 

invalidesa.
16.567,60 13.426,00 12.741,40

Incapacitat permanent
Gran invalidesa. 16.567,60 13.426,00 12.741,40
Absoluta. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: titular amb seixanta-cinc anys. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre 

anys.
10.353,00 8.372,00 7.914,20

Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta 
anys.

5.566,40 5.566,40 (1)

Parcial del règim d’accidents de treball: titular amb 
seixanta-cinc anys.

11.044,60 8.950,20 8.493,80

Viduïtat
Titular amb càrregues familiars. 10.353,00
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en 

grau igual o superior al 65 per 100.
8.950,20

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys. 8.372,00
Titular amb menys de seixanta anys. 6.778,80

(1) 55% de la base mínima de cotització del règim general.

Classe de pensió Euros/any

Orfandat
Per beneficiari. 2.734,20
Per beneficiari menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 

per 100.
5.381,60

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementa en 6.778,80 euros/any distribuïts, si 
s’escau, entre els beneficiaris.

En favor de familiars
Per beneficiari. 2.734,20
Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys. 6.609,40
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys. 6.228,60

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementa en l’import que 
resulti de prorratejar 4.044,60 euros/any entre el nombre de beneficiaris.
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Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

– El 2018:

• Sense cònjuge a càrrec: 7.133,97 euros/any.
• Amb cònjuge a càrrec: 8.321,85 euros/any.

2. Quanties mínimes de les pensions de classes passives per a l’any 2018:

A
Pensió mínima 

mensual
–

Euros

B
Ingressos anuals 

màxims
–

Euros

Pensió de jubilació o retir quan hi ha cònjuge a càrrec del 
titular.

788,90 18.178,57

Pensió de jubilació o retir sense cònjuge: unitat econòmica 
unipersonal.

639,30 16.084,17

Pensió de jubilació o retir amb cònjuge no a càrrec. 606,70 15.627,77
Pensió de viduïtat. 639,30 16.084,17
Pensió o pensions a favor d’altres familiars, on «n» és el 

nombre de beneficiaris de la pensió o pensions.
623,20

n
7.133,97 + 8.724,80

n

En el supòsit de pensió o pensions a favor d’altres familiars que percebin diversos 
beneficiaris, la xifra resultant de la columna A del quadre anterior no ha de ser inferior 
a 195,30 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 l’orfe esmentat és de 384,40 
euros mensuals, sempre que compleixi el requisit de límit d’ingressos esmentat.

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:

El 2018: 7.133,97 euros/any.

II. Quanties d’altres pensions i prestacions públiques

1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 
euros/any.

2. Pensions de l’extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI):

– Pensions del SOVI no concurrents: 5.728,80 euros/any.
– Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del 

sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol 
altra pensió pública de viduïtat: 5.560,80 euros/any.

3. Pensions de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva: 5.178,60 euros/
any.

– Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals.

4. Prestacions familiars de la Seguretat Social:

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 291,00 euros/
any.

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33 per cent: 1.000,00 euros/any.
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– Assignació econòmica per fill a càrrec de més de 18 anys amb discapacitat:

• Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.438,80 euros/any.
• Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i amb necessitat de 

concurs d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.658,80 
euros/any.

– Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, 
monoparentals i de mares amb discapacitat establerta a l’article 357 i la quantia de la qual 
recull l’article 358 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.

– Límit d’ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat 
Social per fill o menor a càrrec:

• Quantia a la qual es refereix el paràgraf primer de l’article 352.1.c) del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 11.605,77 
euros/any.

• Quantia a la qual es refereix el paràgraf segon de l’article 352.1.c) del text refós de 
la Llei general de la Seguretat Social (família nombrosa): 17.467,40 euros/any, i 
s’incrementen en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

5. Subsidis econòmics del text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre:

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 euros/mes.
– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
– Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,50 euros/mes.

6. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i Reial decret 2620/1981, 
de 24 de juliol: 149,86 euros/mes.

7. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de 
març: 7.201,25 euros/any.

ANNEX II

Havers reguladors de les pensions de classes passives i quanties aplicables a les 
pensions especials de guerra

I. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes 
passives de l’Estat

1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a 
l’empara del títol I del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació 
o categoria administrativa amb posterioritat a l’1 de gener de 1985:

Grup / Subgrup EBEP Haver regulador
Euros/any

A1 40.561,32
A2 31.922,78
B 27.953,57

C1 24.517,24
C2 19.397,20

E (Llei 30/84) i agrupacions professionals (EBEP) 16.537,66
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b) Havers reguladors per al personal ingressat amb anterioritat a l’1 de gener 
de 1985:

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex de proporcionalitat Haver regulador
Euros/any

10 40.561,32
8 31.922,78
6 24.517,24
4 19.397,20
3 16.537,66

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Índex multiplicador Haver regulador
Euros/any

4,75 40.561,32
4,50 40.561,32
4,00 40.561,32
3,50 40.561,32
3,25 40.561,32
3,00 40.561,32
2,50 40.561,32
2,25 31.922,78
2,00 27.953,57
1,50 19.397,20
1,25 16.537,66

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos Haver regulador
Euros/any

Secretari general. 40.561,32
De lletrats. 40.561,32
Gerent. 40.561,32

CORTS GENERALS

Cos Haver regulador 
Euros/any

De lletrats. 40.561,32
D’arxivers-bibliotecaris. 40.561,32
D’assessors facultatius. 40.561,32
De redactors, taquígrafs i estenotipistes. 40.561,32
Tecnicoadministratiu. 40.561,32
Administratiu. 24.517,24
D’uixers. 19.397,20
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Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a 
l’empara del títol II del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat

Havers reguladors

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex de proporcionalitat Grau Grau especial Import per concepte de sou i grau 
en còmput anual/euros

10 (5,5) 8 27.191,30
10 (5,5) 7 26.443,99
10 (5,5) 6 25.696,71
10 (5,5) 3 23.454,79

10 5 23.073,22
10 4 22.325,96
10 3 21.578,67
10 2 20.831,32
10 1 20.084,02
8 6 19.402,78
8 5 18.805,07
8 4 18.207,31
8 3 17.609,56
8 2 17.011,84
8 1 16.414,08
6 5 14.781,36
6 4 14.333,19
6 3 13.885,09
6 2 13.436,88
6 1 (12 per 100) 14.493,58
6 1 12.988,70
4 3 10.937,49
4 2 (24 per 100) 13.051,13
4 2 10.638,64
4 1 (12 per 100) 11.547,11
4 1 10.339,76
3 3 9.443,77
3 2 9.219,65
3 1 8.995,58

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Índex multiplicador Import per concepte de sou 
en còmput anual/euros

4,75 44.404,16
4,50 42.067,09
4,00 37.392,95
3,50 32.718,83
3,25 30.381,80
3,00 28.044,72
2,50 23.370,60
2,25 21.033,53
2,00 18.696,49
1,50 14.022,36
1,25 11.685,31
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos Import per concepte de sou en 
còmput anual/euros

Secretari general. 42.067,09
De lletrats. 37.392,95
Gerent. 37.392,95

CORTS GENERALS

Cos
Import per concepte de 
sou en còmput anual/

euros

De lletrats. 24.471,40
D’arxivers-bibliotecaris. 24.471,40
D’assessors facultatius. 24.471,40
De redactors, taquígrafs i estenotipistes. 22.472,41
Tecnicoadministratiu. 22.472,41
Administratiu. 13.533,69
D’uixers. 10.705,30

Triennis

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

Índex de proporcionalitat Valor unitari del trienni en còmput anual/euros

10 878,41
8 702,74
6 527,01
4 351,39
3 263,53

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Índex multiplicador Valor unitari del trienni en còmput 
anual/euros

3,50 1.635,93
3,25 1.519,10
3,00 1.402,24
2,50 1.168,51
2,25 1.053,12
2,00 934,84
1,50 701,12
1,25 584,28
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cos Valor unitari del trienni en còmput 
anual/euros

Secretari general. 1.635,93
De lletrats. 1.635,93
Gerent. 1.635,93

CORTS GENERALS

Cos Valor unitari del trienni
en còmput anual/euros

De lletrats. 1.000,59
D’arxivers-bibliotecaris. 1.000,59
D’assessors facultatius. 1.000,59
De redactors, taquígrafs i estenotipistes. 1.000,59
Tecnicoadministratiu. 1.000,59
Administratiu. 600,37
D’uixers. 400,22

II. Quanties aplicables per a la determinació inicial de les pensions especials de guerra

Classe Import referit a 12 mensualitats

Pensió de mutilació reconeguda a l’empara de la Llei 35/1980. 5.012,12 euros
Suma de remuneracions bàsica, substitutòria de triennis i 

suplementària en compensació de retribucions no percebudes 
de la Llei 35/1980.

13.517,56 euros

Retribució bàsica reconeguda a l’empara de la Llei 6/1982. 9.462,29 euros
Pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976. 6.005,15 euros

La quantia de les pensions d’orfandat a favor d’orfes no incapacitats causades per 
personal no funcionari a l’empara de les lleis 5/1979, de 18 de setembre, i 35/1980, de 26 
de juny, és de 1.842,68 euros anuals, referit a dotze mensualitats.
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