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MODIFICACIÓNS DA LEI DE CLASES PASIVAS DO ESTADO (RDL 670/1987) 
VIXENTES DENDE 2014 INTRODUCIDAS POLA LEI 23/2013 DE REFORMA DA 
SEGURIDADE SOCIAL E  POLA LEI 22/2013 DE ORZAMENTOS XERAIS DO 

ESTADO PARA 2014. 
 
 

Normativa anterior Normativa vixente desde 2014

Artigo 38. Condicións do dereito a pensión. 
……. 
2. Nos casos de separación ou divorcio, con independencia 
das causas que os determinaran, o dereito á pensión de 
viuvedade, ou no seu caso á prestación temporal, 
corresponderá a quen, reunindo os requisitos esixidos no 
apartado anterior, sexa ou fora cónxuxe lexítimo, neste último 
caso sempre que non contraera novas nupcias ou constituíra 
unha parella de feito nos termos a que se refire o  
apartado 4. Así mesmo, r equirirase que as persoas 
divorciadas ou separadas xudicialmente sexan acredoras da 
pensión compensatoria a que se refire o artigo 97 do 
Código Civil e esta quedara extinguida á morte do causante. 
 
 
 
 
 No suposto de que a contía da pensión de viuvedade, ou da 
prestación temporal a que houbera lugar, fora superior á 
pensión compensatoria, aquela diminuirase ata acadar a 
contía desta última, sen que a pensión resultante poida 
ser obxecto do complemento regulado no número 2 do  
artigo 27 do presente Texto Refundido. En todo caso, terán 
dereito á pensión de viuvedade as mulleres que, aínda non 
sendo acredoras de pensión compensatoria, puideran 
acreditar que eran vítimas de violencia de xénero no 
momento da separación xudicial ou o divorcio mediante 
sentencia firme, ou arquivo da causa por extinción da 
responsabilidade penal por pasamento; en defecto de 
sentencia, a través da orde de protección ditada ao seu 
favor ou informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia 
de indicios de violencia de xénero, así como por calquera 
outro medio de proba admitido en Dereito. 

 
Se, habendo mediado divorcio, producírase unha 

concorrencia de beneficiarios con dereito a pensión, esta 
será recoñecida en contía proporcional ao tempo vivido por 
cada un de eles co causante, garantíndose, en todo caso, o 
40 por cento a favor do cónxuxe supervivente ou, no seu 
caso, do que, sen ser cónxuxe, convivira co causante no 
momento do pasamento e resultara beneficiario da pensión 
de viuvedade nos termos a que se refire o apartado 4 
seguinte. 

« Artigo 38. Condicións do dereito a pensión 
……… 
2.  Nos casos de separación ou divorcio, con independencia 
das causas que os determinaran, o dereito á pensión de 
viuvedade, ou no seu caso á prestación temporal, 
corresponderá a quen, reunindo os requisitos esixidos no 
apartado anterior, sexa ou fora cónxuxe lexítimo, neste último 
caso sempre que non contraera novas nupcias ou constituíra 
unha parella de feito nos termos a que se refire o  
apartado 4. Así mesmo, r equirirase que as persoas 
divorciadas ou separadas xudicialmente sexan acredoras da 
pensión compensatoria a que se refire o artigo 97 do 
Código Civil e esta quedara extinguida á morte do causante. 
No  caso de que se fixara unha pensión compensatoria 
temporal, a pensión, ou a prestación temporal, de 
viuvedade que se puidera recoñecer extinguirase na 
mesma data en que o faría a pensión compensatoria. 
No suposto de que a contía da pensión de viuvedade, ou da 
prestación temporal a que houbera lugar, fora superior á 
pensión compensatoria, aquela diminuirase ata acadar a 
contía desta última, sen que a pensión resultante poida 
ser obxecto do complemento regulado no número 2 do  
artigo 27 do presente Texto Refundido. En todo caso, terán 
dereito á pensión de viuvedade as mulleres que, aínda non 
sendo acredoras de pensión compensatoria, puideran 
acreditar que eran vítimas de violencia de xénero no 
momento da separación xudicial ou o divorcio mediante 
sentencia firme, ou arquivo da causa por extinción da 
responsabilidade penal por pasamento; en defecto de 
sentencia, a través da orde de protección ditada ao seu 
favor ou informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia 
de indicios de violencia de xénero, así como por calquera 
outro medio de proba admitido en Dereito. 

 
Se, habendo mediado divorcio, producírase unha 

concorrencia de beneficiarios con dereito a pensión, esta 
será recoñecida en contía proporcional ao tempo vivido por 
cada un de eles co causante, garantíndose, en todo caso, o 
40 por cento a favor do cónxuxe supervivente ou, no seu 
caso, do que, sen ser cónxuxe, convivira co causante no 
momento do pasamento e resultara beneficiario da pensión 
de viuvedade nos termos a que se refire o apartado 4 
seguinte» 



 

federación do ensino de 
ccoo de galicia 

 
 

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8 - 1º Andar 
15703 SANTIAGO 
Telf.  981 551 820 
Fax.  981 551 821 
ensino@galicia.ccoo.es 
www.ccooensino.net Afiliada á Internacional da Educación (IE) e ao Comité Sindical Europeo da Educación (CSEE) 

  
O resto do artigo permanece coa mesma redacción. 

 Nova «Disposición adicional decimoquinta. 
 

Un.  Os efectos económicos derivados do 
recoñecemento das prestacións do Réxime de Clases 
Pasivas do Estado, calquera que sexa a súa lexislación 
reguladora, así como da lexislación especial de 
guerra, retrotraeranse, como máximo, tres meses a 
contar dende o día primeiro do mes seguinte á 
presentación da correspondente solicitude. 

A retroactividade máxima de tres meses tamén se 
aplicará á rehabilitacións, reactivacións, acumulacións, 
así como ás revisións que se efectúen de ditas 
prestacións cando, con posterioridade á resolución do 
expediente, se aporten á Administración novos 
documentos ou elementos probatorios que acrediten 
feitos ignorados ou insuficientemente acreditados no 
momento de dita resolución. 

Dous.   O  dereito da Administración a solicitar o 
reintegro das prestacións do Réxime de Clases Pasivas 
indebidamente percibidas, calquera que sexa á súa 
lexislación reguladora, así como das prestacións 
causadas ao abeiro da lexislación especial de guerra, e, 
en xeral, de calquera outras prestacións aboadas con 
cargo aos créditos da Sección 07 do Orzamento de 
Gastos do Estado, prescribirá aos catro anos a partir da 
data da súa percepción ou de aquela en que puido 
exercitarse a acción para esixir a súa devolución, con 
independencia da causa que orixinou a percepción 
indebida. 

Para o cumprimento das obrigas económicas 
establecidas no Réxime de Clases Pasivas do Estado, 
o prazo de prescrición será, así mesmo, de catro años.» 
 

Disposición adicional decimosexta. Xubilación voluntaria. 
 
Con efectos de 1 de xaneiro de 2011 e vixencia 

indefinida, na xubilación ou retiro de carácter voluntario, 
regulado no artigo 28.2,b) do texto refundido da Lei de 
Clases Pasivas do Estado, aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 670/1987, de 30 de abril, o dereito á 
correspondente pensión estará condicionado a que os últimos 
cinco anos de servizos computables estean cubertos no  
Réxime de Clases Pasivas do Estado, cando para completar 
os trinta anos de servizos esixidos houberan de computarse 
períodos de cotización a outros rexímenes, por aplicación 
das normas sobre cómputo recíproco de cotas entre 
rexímenes de Seguridade Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición adicional decimosexta. Xubilación voluntaria. 
 

Na xubilación ou o retiro de carácter voluntario, regulado 
no artigo 28.2,b) do Texto Refundido da Lei de Clases 
Pasivas do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 
670/1987, de 30 de abril, o dereito á correspondente 
pensión estará condicionado a que os últimos cinco anos de 
servizos computables estean cubertos no Réxime de Clases 
Pasivas do Estado, cando para completar os trinta anos de 
servizos esixidos houberan de computarse períodos de 
cotización a outros rexímenes, por aplicación das normas 
sobre cómputo recíproco de cotas entre rexímenes de 
Seguridade Social. 

 
Dita regra será así mesmo de aplicación cando para 

completar os trinta anos de servizos esixidos houberan 
de computarse períodos de seguro, residencia ou 
asimilados cubertos fora de España, derivados da 
aplicación de convenios bilaterais ou de regulamentos 
comunitarios de coordinación dos sistemas de 
seguridade social, salvo que os referidos períodos 
correspondan a actividades que de haberse 
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O disposto no parágrafo anterior non será de aplicación ao 

persoal da Administración do Estado en servizo activo, 
servizos especiais, excedencia por coidado de familiares e 
excedencia por razón de violencia de xénero que, como 
consecuencia da superación dos procesos de acceso e 
promoción regulados na normativa xeral de función pública, 
cambie de réxime de protección social. A efectos de acceder 
á xubilación voluntaria regulada no artigo 28.2,b) do texto 
refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado a este persoal 
seralle de aplicación a normativa vixente a 31 de decembro 
de 2010. 
 

desenvolvido en España houberan dado lugar á inclusión 
obrigatoria do interesado no Réxime de Clases Pasivas. 

 
Lo disposto no primeiro paragrafo non será de 

aplicación ao personal de la Administración del Estado en 
servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de 
familiares e excedencia por razón de violencia de xénero que, 
como consecuencia da superación dos procesos de acceso e 
promoción regulados na normativa xeral de función pública, 
cambie de réxime de protección social. A efectos de acceder 
á xubilación voluntaria regulada no artigo 28.2,b) do texto 
refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado a este persoal 
seralle de aplicación a normativa vixente a 31 de decembro 
de 2010.» 
 

 
 Artigo  27.   Revalorización  de  pensións,  
complementos  económicos  e limitacións no crecemento 
das mesmas. 
 
1. As pensións de clases pasivas, incluído o importe de 
pensión mínima, e os haberes reguladores aplicables para a 
determinación da contía das mesmas serán revalorizadas 
ao comezo de cada ano, en función do índice de prezos 
ao consumo previsto para dito ano. 

Se o índice de prezos ao consumo acumulado 
correspondente ao período comprendido entre novembro 
do exercicio anterior e novembro do exercicio 
económico a que se refira a revalorización, fose 
superior ao índice previsto, e en función do cal calculouse 
dita revalorización, procederase á correspondente 
actualización de acordo co que estableza a respectiva Lei 
de O r z a m e n t o s  Xerais do Estado. A tales efectos, 
aos pensionistas cuxas pensións  causáranse ou 
revalorizáranse no exercicio anterior, aboaráselles a 
diferenza nun pago único, antes do primeiro de abril do 
exercicio posterior. 
 

Artigo  27.   Revalorización  de  pensións,  complementos  
económicos  e limitacións no crecemento das mesmas. 
 
1.   As pensións de clases pasivas, incluído o importe de 
pensión mínima, e os haberes reguladores aplicables 
para a determinación da contía das mesmas serán 
incrementados ao comezo de cada ano, en función do 
índice de revalorización previsto para as pensións na 
correspondente Lei de Orzamentos Xerais do Estado.» 
 
 

 
Os cambios en letra cursiva e de cor azul. 
 
Na Lei de PXE de 2014 tamén se modificou o artigo 7 del RDL 670/87, aínda que só se trata de introducir 
como modificación do RDL 670/87 exactamente o mesmo que xa se establecera na  lei de PXE de 2013. É 
unha cuestión de técnica xurídica. 
 
 
 
 


