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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears de suport al 

col·lectiu de capellans, religiosos i religioses secularitzats 
 
 
 La incorporació a la Seguretat Social de capellans, religiosos i religioses de 
l’Església Catòlica duta a terme els anys 1978 i 1982 va tenir efectes a partir de la 
data d’entrada en vigor de les corresponents disposicions normatives. Aquesta 
limitació ha produït efectes de desprotecció a les persones que amb anterioritat a 
aquesta incorporació havien procedit a la seva secularització, ja que el temps que 
aquestes persones havien exercit el seu ministeri o la seva professió religiosa no va 
ser computada a efectes de cotització. 
 
 Per donar solució a aquesta problemàtica, la disposició addicional desena de 
la Llei 13/1996, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, facultà el 
Govern per adoptar les mesures oportunes que permetessin computar com a 
cotitzats a la Seguretat Socials els períodes de ministeri sacerdotal o professió 
religiosa de les persones secularitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de les 
normes descrites d’incorporació a la Seguretat Social. 
 
 Aquesta disposició addicional partia d’un principi d’acord entre l’Administració 
de l’Estat, l’Església Catòlica i el col·lectiu de secularitzats. El desenvolupament 
posterior, però, no ha cobert els objectius marcats, donada l’exigència d’una alta 
capitalització del cost de la pensió. Aquesta situació ha estat tractada en diferents 
ocasions tant en el Congrés dels Diputats com en el Senat, així com a les 
assemblees legislatives d’altres comunitats autònomes, i cada una d’aquestes 
vegades s’ha arribat a la mateixa conclusió: és incomprensible que entre tots 
trobem la fórmula adient per donar suport al col·lectiu de capellans, religiosos i 
religioses secularitzats que pateixen aquesta situació de desigualtat.  
 
 És per això que des del Parlament de les Illes Balears, fent-nos ressò de les 
peticions del col·lectiu de capellans, religiosos i religioses secularitzats de les Illes 
Balears, volem manifestar el nostre suport a les seves peticions, així com demanar 
als poders públics competents que prenguin els acords i adoptin les decisions 
normatives que siguin adients per donar resposta efectiva a les necessitats 
d’aquest col·lectiu, tot i tenir en compte que a nivell de la Unió Europea aquesta 
situació s’ha resolt, essencialment amb grans dosis de sensibilitat social. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 16 de desembre de 2008 


