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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
2975 Llei 3/2019, d’1 de març, de millora de la situació d’orfandat de les filles i els 

fills de víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra la 
dona.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

Article primer.

S’introdueixen les modificacions següents en el text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre:

U. Es modifica el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 42, en els termes següents:

«c) Les prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat temporal; 
maternitat; paternitat; risc durant l’embaràs; risc durant la lactància natural; cura de 
menors afectats per càncer o una altra malaltia greu; incapacitat permanent 
contributiva i invalidesa no contributiva; jubilació, en les modalitats contributiva i no 
contributiva; desocupació, en els nivells contributiu i assistencial; protecció per 
cessament d’activitat; pensió de viduïtat; prestació temporal de viduïtat; pensió 
d’orfandat; prestació d’orfandat; pensió a favor de familiars; subsidi a favor de 
familiars; auxili per defunció; indemnitzacions en cas de mort per accident de treball 
o malaltia professional, així com les que s’atorguin en les contingències i situacions 
especials que es determinin reglamentàriament per reial decret, a proposta del 
titular del ministeri competent.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 216, amb la redacció següent:

«3. Així mateix, en cas de mort, tenen dret a una prestació d’orfandat les filles 
i els fills de la causant morta com a conseqüència de violència contra la dona, en els 
termes que defineixin la llei o els instruments internacionals ratificats per Espanya, 
sempre que estiguin en circumstàncies equiparables a una orfandat absoluta, en els 
termes establerts per reglament, i no reuneixin els requisits necessaris per causar 
una pensió d’orfandat.»

Tres. Es fa una nova redacció de l’article 224, en els termes següents:

«Article 224. Pensió d’orfandat i prestació d’orfandat.

1. Tenen dret a la pensió d’orfandat, en règim d’igualtat, cadascun dels fills i les 
filles del causant o de la causant morta, sigui quina sigui la naturalesa de la seva 
filiació, sempre que, en el moment de la mort, siguin menors de vint-i-un anys o 
estiguin incapacitats per al treball i que el causant estigués en situació d’alta o en 
una situació assimilada a la d’alta, o fos pensionista en els termes de l’article 217.1.c).

És aplicable, així mateix, a les pensions d’orfandat el que preveu el segon 
paràgraf de l’article 219.1.

Tenen dret a la prestació d’orfandat, en règim d’igualtat, cadascun dels fills i les 
filles de la causant morta, sigui quina sigui la naturalesa de la seva filiació, quan la 
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mort s’hagi produït per violència contra la dona, en els termes que defineixin la llei o 
els instruments internacionals ratificats per Espanya, sempre que estiguin en 
circumstàncies equiparables a una orfandat absoluta i no reuneixin els requisits 
necessaris per causar una pensió d’orfandat. La quantia d’aquesta prestació és 
el 70 per cent de la base reguladora, sempre que els rendiments de la unitat familiar 
de convivència, incloses les persones òrfenes, dividit pel nombre de membres que 
la componen, no superin en còmput anual el 75 per cent del salari mínim 
interprofessional vigent en cada moment, exclosa la part proporcional de les pagues 
extraordinàries.

En el supòsit que hi hagi més d’una persona beneficiària d’aquesta prestació, 
l’import conjunt d’aquestes es pot situar en el 118 per cent de la base reguladora, i 
mai pot ser inferior al mínim equivalent a la pensió de viduïtat amb càrregues 
familiars.

2. Pot ser beneficiari de la pensió d’orfandat o de la prestació d’orfandat, 
sempre que en la data de la mort del causant sigui menor de vint-i-cinc anys, el fill 
del causant que no porti a terme un treball lucratiu per compte d’altri o propi, o quan 
l’efectuï però els ingressos que n’obtingui siguin inferiors, en còmput anual, a la 
quantia vigent per al salari mínim interprofessional, també en còmput anual.

Si l’orfe està cursant estudis i compleix els vint-i-cinc anys durant el transcurs del 
curs escolar, la percepció de la pensió i la prestació d’orfandat es manté fins al dia 
primer del mes immediatament posterior al de l’inici del curs acadèmic següent.

3. La pensió d’orfandat i la prestació d’orfandat s’ha d’abonar a qui tingui a 
càrrec seu els beneficiaris, segons determinació reglamentària.»

Quatre. Es fa una nova redacció a la rúbrica i a l’apartat 1 de l’article 225, en els 
termes següents:

«Article 225. Compatibilitat de la pensió i prestació d’orfandat.

1. Sense perjudici del que preveu l’apartat 2 de l’article anterior, la pensió o 
prestació d’orfandat és compatible amb qualsevol renda del treball de qui sigui o 
hagi estat cònjuge del causant, o del mateix orfe, així com, si s’escau, amb la pensió 
de viduïtat que aquell percebi.

És aplicable a les pensions d’orfandat el que preveu, respecte de les pensions 
de viduïtat, el segon paràgraf de l’article 223.1, llevat que la mort s’hagi produït com 
a conseqüència de violència contra la dona, en els termes que defineixin la llei o els 
instruments internacionals ratificats per Espanya, i en aquest cas és compatible amb 
el reconeixement d’una altra pensió d’orfandat en qualsevol dels règims de la 
Seguretat Social.»

Cinc. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 228, amb el contingut següent:

«La prestació d’orfandat es calcula aplicant el percentatge corresponent a la 
base mínima de cotització vigent d’entre totes les existents en el moment del fet 
causant.»

Sis. S’afegeix un apartat 3 a l’article 233, en els termes següents:

«3. Les filles i els fills que siguin titulars de la pensió d’orfandat causada per la 
víctima de violència contra la dona, en els termes que defineixin la llei o els 
instruments internacionals ratificats per Espanya, tenen dret a l’increment previst per 
reglament per als casos d’orfandat absoluta.

En el supòsit que hi hagi més d’una persona beneficiària d’aquesta pensió, 
l’import conjunt d’aquestes es pot situar en el 118 per cent de la base reguladora, i 
mai pot ser inferior al mínim equivalent a la pensió de viduïtat amb càrregues 
familiars.
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L’increment previst per reglament per als casos d’orfandat absoluta ha d’assolir 
el 70 per cent de la base reguladora, sempre que els rendiments de la unitat familiar 
de convivència, incloses les persones òrfenes, dividit pel nombre de membres que 
la componen, no superin en còmput anual el 75 per cent del salari mínim 
interprofessional vigent en cada moment, exclosa la part proporcional de les pagues 
extraordinàries.»

Article segon. Modificació del text refós de la Llei de classes passives aprovat pel Reial 
decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril.

S’afegeix un apartat 9 a l’article 42, en els termes següents:

«9. Les filles i els fills que siguin titulars de la pensió d’orfandat causada per la 
víctima de violència contra la dona, en els termes que defineixin la llei o els 
instruments internacionals ratificats per Espanya, tenen dret a l’increment que es 
determini per reglament per als casos d’orfandat absoluta.

En el supòsit que hi hagi més d’una persona beneficiària d’aquesta pensió, 
l’import conjunt d’aquestes es pot situar en el 118 per cent de la base reguladora.

L’increment que es determini per reglament per als casos d’orfandat absoluta ha 
d’assolir el 70 per cent de la base reguladora, sempre que els rendiments de la 
unitat familiar de convivència, incloses les persones òrfenes, dividit pel nombre de 
membres que la componen, no superin en còmput anual el 75 per cent del salari 
mínim interprofessional vigent en cada moment, exclosa la part proporcional de les 
pagues extraordinàries.»

Disposició addicional primera. Finançament.

La prestació d’orfandat ha de ser finançada amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat.

Disposició addicional segona. Estudi sobre els altres supòsits d’orfandat absoluta.

El Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de 
fer un estudi amb la finalitat d’analitzar i abordar de manera adequada els altres supòsits 
d’orfandat absoluta que puguin no estar protegits suficientment. L’estudi esmentat ha 
d’incloure propostes de quantificació econòmica idèntica a la resultant d’aquesta Llei.

Disposició transitòria.

1. Els efectes econòmics de l’increment de la pensió d’orfandat es retrotreuen a la 
data d’efectes del reconeixement inicial de la pensió d’orfandat o a favor de familiars.

2. La prestació d’orfandat que introdueix aquesta Llei es reconeix quan el fet causant 
es produeixi amb posterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta.

Així mateix, es pot reconèixer encara que el fet causant s’hagi produït en una data 
anterior, si han concorregut llavors els requisits que condicionen l’accés a la prestació 
esmentada i en la data de la sol·licitud es mantenen aquells dels quals depèn la 
conservació del dret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.17.a de la Constitució.

Disposició final segona. Habilitació al Govern.

El Govern ha de dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per al 
desplegament d’aquesta Llei.
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Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 1 de març de 2019.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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