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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
13384 Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

mutualisme judicial.

Són diverses les raons que avalen el dictat del Reglament general del mutualisme 
judicial que s’aprova amb aquest Reial decret. En primer lloc, la disposició final segona 
del Text refós de les disposicions legals vigents sobre el Règim especial de Seguretat 
Social del personal al servei de l’Administració de Justícia, aprovat per Reial decret 
legislatiu 3/2000, de 23 de juny, faculta el ministre de Justícia, amb l’informe previ, si 
s’escau, dels ministeris d’Economia i Hisenda i de Treball i Immigració en l’àmbit de les 
seves respectives competències, per dictar o proposar al Govern, segons escaigui, les 
normes d’aplicació i desplegament del mateix Text refós.

Al seu torn, el règim orgànic de la mutualitat general judicial que estableix el ja llunyà 
Reial decret 3283/1978, de 3 de novembre, ha estat substituït pel Reial decret 1206/2006, 
de 20 d’octubre, pel qual es regulen la composició i funcions dels òrgans de govern, 
administració i representació de la mutualitat general judicial, que ha deixat subsistents 
les normes sobre persones protegides, afiliació, cotització, contingències i prestacions i 
règims financer i jurídic de la mutualitat contingudes en aquella regulació de 1978, i que 
s’actualitzen ara amb aquest Reglament, que determina la derogació, ja en la seva 
totalitat, de l’anterior.

També s’ha de tenir en compte que, d’un quant temps ençà, s’han dictat un conjunt de 
mesures legislatives i reglamentàries que afecten l’Administració de Justícia, i es poden 
citar com de singular rellevància la modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del 
poder judicial, operada a través de la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, que 
introdueix canvis importants en l’organització de l’oficina judicial i, en general, en els 
cossos al servei de l’Administració de Justícia.

Finalment, l’objectiu de modernitzar i agilitar la gestió del servei que es presta als 
mutualistes constitueix també una poderosa raó per dictar el nou Reglament, en la 
redacció del qual s’ha tingut en compte l’experiència viscuda en els processos de reforma 
del mutualisme d’altres règims especials de la Seguretat Social, singularment el dels 
funcionaris civils de l’Estat, sense perjudici del respecte a les singularitats que presenta el 
mutualisme judicial.

El text del Reglament s’ha sotmès a informe dels ministeris de Política Territorial i 
Administració Pública, Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial, 
Fiscalia General de l’Estat, associacions professionals i sindicats, així com a les 
conselleries, afectades, de les comunitats autònomes amb competències transferides en 
matèria d’Administració de Justícia.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’informe preceptiu dels 
ministeris d’Economia i Hisenda, i de Treball i Immigració, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 15 de juliol de 2011,

DISPOSO:

Article únic. Aprovació del Reglament del mutualisme judicial.

S’aprova el Reglament del mutualisme judicial, el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es deroguen.

1. Queda derogat el Reial decret 3283/1978, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la mutualitat general judicial.
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2. Igualment, queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior en allò 
que s’oposin a aquest Reial decret i al reglament que per aquest s’aprova.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reglament es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la 
Constitució, que reserva a l’Estat la competència en matèria de legislació bàsica i règim 
econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Desplegament del Reglament.

S’habilita el ministre de Justícia per dictar totes les disposicions que requereixi 
l’aplicació i desplegament del que estableix aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret i el reglament que per aquest s’aprova entra en vigor l’endemà de 
la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 15 de juliol de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOMÍNGUEZ
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REGLAMENT DEL MUTUALISME JUDICIAL

Capítol I. Disposicions generals.

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Article 2. Mecanismes de cobertura del règim especial de la Seguretat Social del 

personal al servei de l’Administració de Justícia.
Article 3. Camp d’aplicació del mutualisme judicial.
Article 4. La gestió del mutualisme judicial.

Capítol II. De la incorporació a la mutualitat i de les persones protegides.

Secció 1a De la incorporació.

Article 5. Obligatorietat.
Article 6. Incorporació d’ofici.
Article 7. Incorporació a instància de part.
Article 8. Document d’afiliació.

Secció 2a De les persones protegides.

Article 9. Mutualistes titulars.
Article 10. Altes.
Article 11. Baixa, manteniment facultatiu i suspensió de la situació d’alta.
Article 12. Canvi de cos i dret d’afiliació a més d’un règim de Seguretat Social.
Article 13. Personal en pràctiques.

Secció 3a Altres subjectes protegits pel mutualisme judicial.

Article 14. Beneficiaris dels mutualistes.
Article 15. Beneficiaris en cas de mort, separació, divorci o nul·litat de matrimoni del 

mutualista.
Article 16. Reconeixement i manteniment del dret dels beneficiaris.
Article 17. Acreditació dels beneficiaris.
Article 18. Incompatibilitats.

Secció 4a Dades de caràcter personal.

Article 19. Subministrament d’informació.
Article 20. Obligacions i drets referents a la informació.

Capítol III. Cotització.

Secció 1a Disposicions generals.

Article 21. Obligació de cotitzar: objecte.

Secció 2a Cotització individual del mutualista.

Article 22. Subjectes obligats a cotitzar.
Article 23. Naixement, durada i extinció de l’obligació de cotitzar.
Article 24. Contingut de l’obligació de cotitzar.
Article 25. Compliment de l’obligació de cotitzar.
Article 26. Règim general de cotització.
Article 27. Règim singular de cotització.
Article 28. Pagament de les quotes durant el manteniment facultatiu de l’alta.

Secció 3a Recaptació de les quotes en període voluntari i en via executiva.

Article 29. Competència i formes de recaptació.
Article 30. Subjectes responsables de l’ingrés de les quotes en període voluntari.
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Article 31. Termini d’ingrés.
Article 32. Recàrrec.
Article 33. Lloc d’ingrés de les cotitzacions.
Article 34. Documentació dels ingressos.
Article 35. Justificants de pagament.
Article 36. Control de la recaptació.
Article 37. Recaptació en via executiva.
Article 38. Devolució de quotes.
Article 39. Prescripció.
Article 40. Prelació de crèdits.

Secció 4a De l’aportació de l’estat.

Article 41. Import.
Article 42. Procediment.
Article 43. Subvenció de l’Estat.

Capítol IV. Normes generals de l’acció protectora.

Secció 1a Règim de les prestacions.

Article 44. Normes reguladores de l’acció protectora.
Article 45. Contingències protegides.
Article 46. Prestacions.
Article 47. Caràcters de les prestacions.
Article 48. Condicions del dret a les prestacions.
Article 49. Reconeixement del dret a les prestacions.
Article 50. Adopció de mesures cautelars en el manteniment del dret a la percepció 

de les prestacions.
Article 51. Successió en l’exercici dels drets.
Article 52. Prescripció del dret al reconeixement de les prestacions.
Article 53. Caducitat del dret a la percepció de les prestacions.
Article 54. Reintegrament de prestacions indegudes.
Article 55. Prescripció de l’obligació de reintegrament.
Article 56. Ajornament i fraccionament del deute.

Secció 2a Conceptes de contingències.

Article 57. Concepte d’accident en acte de servei.
Article 58. Concepte de malaltia professional.
Article 59. Reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accidents 

en acte de servei.
Article 60. Concepte d’accident i malaltia comuns.

Capítol V. Prestacions en particular.

Secció 1a Prestació sanitària.

Article 61. Objecte i règim jurídic de la prestació sanitària.
Article 62. Contingències cobertes.
Article 63. Persones protegides de l’assistència sanitària per malaltia i accident 

comuns.
Article 64. Persones protegides de l’assistència sanitària per accident en acte de 

servei i malaltia professional.
Article 65. Naixement i efectivitat del dret d’assistència sanitària.
Article 66. Durada de l’assistència sanitària.
Article 67. Durada de l’assistència sanitària per accident de servei o malaltia 

professional.
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Article 68. Contingut de l’assistència sanitària per malaltia i accident comuns.
Article 69. Contingut de l’assistència sanitària per maternitat.
Article 70. Contingut de l’assistència sanitària per accident en acte de servei i 

malaltia professional.
Article 71. Assistència sanitària prestada en territori nacional per mitjans propis o 

concertats.
Article 72. Assistència sanitària prestada per mitjans aliens.
Article 73. Assistència sanitària prestada fora de territori nacional.
Article 74. Assistència sanitària als mutualistes destinats a l’estranger.
Article 75. Obligacions de mutualistes i beneficiaris que es desplacin a l’estranger.
Article 76. Contingut de la prestació farmacèutica.
Article 77. Prescripció de medicaments.
Article 78. Dispensació de medicaments.
Article 79. Tipus d’aportació econòmica.
Article 80. Talonaris de receptes.
Article 81. Control i seguiment del consum de medicaments.

Secció 2a Prestacions per incapacitat temporal i per risc durant l’embaràs o la 
lactància natural.

Article 82. Situació d’incapacitat temporal.
Article 83. Actuacions dels òrgans de personal.
Article 84. Durada de la situació d’incapacitat temporal.
Article 85. Extinció de la situació d’incapacitat temporal.
Article 86. Prestació econòmica.
Article 87. Beneficiaris del subsidi per incapacitat temporal.
Article 88. Naixement i durada del dret al subsidi.
Article 89. Extinció del dret al subsidi.
Article 90. Denegació, anul·lació i suspensió del dret al subsidi.
Article 91. Quantia del subsidi.
Article 92. Règim d’incompatibilitats del subsidi per incapacitat temporal.
Article 93. Situació de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.

Secció 3a Prestacions per incapacitat permanent, gran invalidesa i lesions 
permanents no invalidants.

Article 94. Incapacitat permanent.
Article 95. Gran invalidesa.
Article 96. Declaració i revisió de la gran invalidesa.
Article 97. Reconeixement, anul·lació, suspensió i extinció del dret a la prestació.
Article 98. Prestació econòmica per gran invalidesa.
Article 99. Efectes econòmics de la prestació per gran invalidesa.
Article 100. Règim d’incompatibilitats.
Article 101. Lesions permanents no invalidants.

Secció 4a Prestacions socials i assistència social.

Article 102. Prestacions socials.
Article 103. Assistència al jubilat.
Article 104. Prestació social d’ajuda per despeses de sepeli.
Article 105. Programes sociosanitaris.
Article 106. Incompatibilitats de les prestacions socials.
Article 107. Assistència social.
Article 108. Incompatibilitats de l’assistència social.
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Secció 5a Prestacions de protecció a la família.

Article 109. Classes de prestacions de protecció a la família.
Article 110. Prestació per fill a càrrec amb discapacitat.
Article 111. Subsidi especial per maternitat o paternitat en el supòsit d’acolliment, 

adopció o part múltiple.
Article 112. Beneficiaris del subsidi.
Article 113. Quantia del subsidi.
Article 114. Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple.
Article 115. Beneficiaris de la prestació.
Article 116. Quantia de la prestació.
Article 117. Normes generals per a les prestacions d’adopció o part múltiple.
Article 118. Prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill 

en supòsits de famílies nombroses o monoparentals i en els casos de mares 
discapacitades.

Capítol VI. Normes estatutàries de la mutualitat general judicial.

Secció 1a Naturalesa i normativa aplicable.

Article 119. Naturalesa i normativa aplicable.

Secció 2a Règim econòmic.

Article 120. Patrimoni de la mutualitat.
Article 121. Recursos econòmics.
Article 122. Sistema financer.

Secció 3a Règim pressupostari, comptable, d’intervenció i de control.

Article 123. Pressupostos.
Article 124. Tresoreria.
Article 125. Crèdits ampliables.
Article 126. Operacions de crèdit a curt termini.
Article 127. Despeses d’administració.
Article 128. Comptes anuals.

Secció 4a Règim de contractació.

Article 129. Contractació.

Secció 5a Adquisició, administració i disposició dels béns patrimonials.

Article 130. Normativa aplicable.
Article 131. Adquisició a títol onerós dels béns immobles.
Article 132. Arrendaments i altres formes d’explotació de béns.
Article 133. Alienació de béns immobles.

Capítol VII. Recursos i règim jurisdiccional.

Article 134. Recursos i règim jurisdiccional.
Article 135. Terminis per resoldre i notificar.

Capítol VIII. Infraccions i sancions.

Article 136. Disposicions generals.
Article 137. Infraccions dels mutualistes i beneficiaris.
Article 138. Sancions als mutualistes i beneficiaris.
Article 139. Infraccions del personal al servei de les administracions públiques que 

actuïn en matèria de mutualisme judicial.
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Article 140. Procediment.
Article 141. Recursos i prescripció.

Disposició addicional primera. Fons especial.
Disposició addicional segona. Col·legiats en col·legis professionals.
Disposició addicional tercera. Membres de les carreres, cossos i escales de 

l’Administració de Justícia que hagin exercitat el dret de transferència a la Unió Europea 
als efectes de drets passius.

Disposició addicional quarta. Règim de les prestacions familiars per discapacitat a 
extingir i altres.

Disposició addicional cinquena. Cessió de dades entre la Mutualitat General Judicial 
i les comunitats autònomes.

Disposició addicional sisena. Tramitació i obtenció dels comunicats d’incapacitat 
temporal, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural per mitjans electrònics.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

Aquest Reglament té per objecte el desplegament i l’execució del Text refós de les 
disposicions legals vigents sobre el règim especial de Seguretat Social del personal al 
servei de l’Administració de Justícia, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2000, de 23 de 
juny, d’ara endavant text refós.

Article 2. Mecanismes de cobertura del règim especial de la Seguretat Social del 
personal al servei de l’Administració de Justícia.

1. El règim especial de Seguretat Social del personal al servei de l’Administració de 
Justícia queda integrat pels mecanismes de cobertura que estableix l’article 3 del text 
refós, que són:

a) el règim de classes passives i
b) el mutualisme judicial.

2. No obstant l’anterior, el personal al servei de l’Administració de Justícia que hagi 
ingressat a partir de l’1 de gener de 2011 queda integrat en el règim general de la Seguretat 
Social als exclusius efectes de pensions, d’acord amb el que disposa l’article 20. U del 
Reial decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació.

Article 3. Camp d’aplicació del mutualisme judicial.

Queden obligatòriament inclosos al camp d’aplicació del mutualisme judicial:

a) Els membres de les carreres judicial i fiscal, els funcionaris de carrera del cos de 
secretaris judicials, de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació 
processal i administrativa i d’auxili judicial, així com de la resta de cossos i escales al 
servei de l’Administració de Justícia, sigui quin en sigui el lloc de destinació i l’Administració 
Pública que, si s’escau, en tingui assumida la gestió.

b) Els funcionaris en pràctiques, aspirants a l’ingrés en les carreres i cossos a què 
es refereix l’apartat anterior, en la forma que determini aquest Reglament.

c) Els lletrats de carrera que integren el cos de lletrats del Tribunal Constitucional.
d) Els membres dels cossos professionals extingits o integrats que conservin el dret 

a pertànyer a aquesta mutualitat general judicial.

El personal al servei de l’Administració de Justícia a què es refereix el paràgraf a) que 
passi a ocupar destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les 
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carreres judicial i fiscal, al cos de secretaris judicials o en els altres cossos al Servei de 
l’Administració de Justícia manté la seva inclusió obligatòria al camp d’aplicació del 
mutualisme judicial.

Article 4. La gestió del mutualisme judicial.

El sistema de mutualisme judicial al qual es refereix aquest Reglament es gestiona i 
presta, de manera unitària, per a tots els membres de les carreres, cossos i escales de 
l’Administració de Justícia i per al cos de lletrats del Tribunal Constitucional inclosos en el 
seu camp d’aplicació, sense perjudici de la regulació dels seus òrgans de govern, 
administració i representació que conté el Reial decret 1206/2006, de 20 d’octubre.

La gestió del mutualisme judicial correspon a la mutualitat general judicial.

CAPÍTOL II

De la incorporació a la mutualitat i de les persones protegides

Secció 1a De la incorporació

Article 5. Obligatorietat.

La incorporació a la Mutualitat General Judicial és obligatòria per al personal inclòs en 
el seu camp d’aplicació des del moment de la presa de possessió en la carrera, cos o 
escala o des de l’inici del període de pràctiques. Aquesta incorporació, de caràcter únic i 
permanent, té efectes en el sistema de la Seguretat Social, sense perjudici de les altes i 
baixes, així com de les variacions que es puguin produir amb posterioritat a aquesta.

Així mateix, la incorporació a la Mutualitat General Judicial es manté quan el personal 
al servei de l’Administració de Justícia ja inclòs en el mutualisme judicial passi a ocupar 
destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les carreres judicial i 
fiscal, al cos de secretaris judicials o en els altres cossos al servei de l’Administració de 
Justícia.

Article 6. Incorporació d’ofici.

1. Donat el caràcter obligatori de la incorporació, aquesta s’ha de portar a terme 
d’ofici i, si no, a instància de l’interessat. El mateix procediment s’ha de seguir per a les 
altes, baixes i canvis de situació administrativa.

2. L’actuació d’ofici s’ha de produir en el termini d’un mes des que es rebi la 
comunicació dels òrgans competents en matèria de personal que formalitzin la presa de 
possessió del personal de carrera inclòs en l’àmbit d’aplicació del mutualisme judicial, el 
nomenament de funcionaris en pràctiques inclosos en el mateix àmbit, així com el canvi 
de situació administrativa, la jubilació i, en general, els actes administratius que alterin o 
modifiquin dades referides a la incorporació a la Mutualitat General Judicial.

3. Els drets i obligacions respecte a la Mutualitat General Judicial s’entenen, en tot 
cas, referits a la data dels actes i situacions indicats en l’apartat anterior. Les baixes 
s’entenen igualment referides a la data del fet que les causa, i han de ser notificades als 
interessats, que les poden impugnar davant l’òrgan que escaigui.

Article 7. Incorporació a instància de part.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, els interessats han de promoure 
directament davant la Mutualitat la seva incorporació, alta o baixa i han de comunicar-ne 
el canvi de situació administrativa o pas a la jubilació en cas que, per alguna circumstància, 
aquelles no hagin tingut lloc d’ofici dins el termini que estableix l’apartat 2 de l’article 
anterior.

2. La incorporació o la continuïtat en l’alta dels mutualistes voluntaris l’han de 
promoure directament els interessats davant la Mutualitat.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 186  Dijous 4 d'agost de 2011  Secc. I. Pàg. 9

Article 8. Document d’afiliació.

La incorporació a la Mutualitat i la condició d’afiliat a aquest règim especial de 
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant el corresponent document d’afiliació, en el 
qual han de constar les dades personals i administratives del mutualista, el seu número 
d’afiliació, que té caràcter permanent i propi d’aquest règim especial de Seguretat Social, 
així com els beneficiaris, si s’escau.

Secció 2a De les persones protegides

Article 9. Mutualistes titulars.

Són mutualistes titulars, amb els drets i obligacions que s’assenyalen en el Text refós i 
en aquest Reglament, els membres de les carreres, cossos i escales enumerats a l’article 
3 d’aquest Reglament, els qui conserven la mateixa condició de mutualistes titulars quan 
siguin declarats jubilats i reuneixin els requisits que estableix l’apartat 3r de l’article 10 
d’aquest Reglament.

Article 10. Altes.

1. Han d’estar en alta obligatòriament en la Mutualitat General Judicial els membres 
que integren les carreres, cossos i escales que enumera l’article 3 d’aquest Reglament 
que es trobin en servei actiu, des del moment de la presa de possessió, bé quan 
adquireixin la condició de funcionaris en pràctiques o de funcionaris de carrera, o bé quan 
siguin rehabilitats en aquesta condició o reingressin al servei actiu o que passin a ocupar 
destinació o exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les carreres judicial i 
fiscal, al cos de secretaris judicials o en els altres cossos de l’Administració de Justícia.

2. Conserven la condició de mutualista en alta obligatòria, amb els mateixos drets i 
obligacions que en la situació de servei actiu, els membres de les carreres, cossos i 
escales que enumera l’article 3 d’aquest Reglament quan passin a alguna de les 
situacions següents:

a) Serveis especials, llevat del personal inclòs en aquest règim especial que es trobi 
en la situació de serveis especials per prestar serveis com a personal de l’Administració 
de la Unió Europea o d’una altra organització internacional en la qual Espanya sigui part i 
que estiguin acollits obligatòriament al Règim de previsió d’aquesta organització, mentre 
duri aquesta situació; i el que exerciti el dret de transferència que estableix l’art. 11.2 de 
l’annex VIII de l’Estatut dels funcionaris de les comunitats europees, aprovat pel 
Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.

b) Excedència per cura de fills o familiars, i per raó de violència de gènere.
c) Suspensió provisional o ferma de funcions.

3. Igualment han d’estar en alta obligatòria en la Mutualitat els membres jubilats de 
les carreres, cossos i escales inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Règim especial, en 
qualsevol dels supòsits següents:

a) Que procedeixin de les situacions administratives a què es refereixen els 
apartats 1 i 2 anteriors, amb les excepcions que conté la lletra a) de l’esmentat apartat 2.

b) Que hagin mantingut l’alta voluntària segons el que indica l’article 7, número 2.
c) Que percebin pensió del règim de classes passives causada en la seva condició 

de personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament.

4. També han d’estar en alta obligatòria en la Mutualitat els membres de les carreres, 
cossos i escales inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Règim especial que, havent 
perdut la condició de funcionari, siguin causa de pensió de classes passives.
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Article 11. Baixa, manteniment facultatiu i suspensió de la situació d’alta.

1. Són causa de baixa com a mutualistes obligatoris els membres de les carreres, 
cossos i escales enumerats a l’article 3:

a) Que passin a la situació d’excedència voluntària, en qualsevol de les seves 
modalitats, amb excepció de les concedides per a cura de fills i de familiars.

b) Que perdin la condició que dóna accés a ser mutualista, sigui quina en sigui la 
causa.

c) Que exercitin el dret de transferència que estableix l’article 11.2 de l’annex VIII de 
l’Estatut dels funcionaris de les comunitats europees, aprovat pel Reglament 259/1968, 
del Consell, de 29 de febrer.

d) Que deixin d’ocupar destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o 
interins en les carreres judicial i fiscal, al cos de secretaris judicials o en els altres cossos 
al servei de l’Administració de Justícia i no reingressin al cos d’origen en l’Administració 
de Justícia.

2. No obstant el que disposa l’apartat precedent, poden mantenir facultativament la 
situació d’alta com a mutualistes voluntaris, amb igualtat de drets, els membres de les 
carreres, cossos i escales als quals es refereixen els paràgrafs a), b) i c) de l’apartat 1 
d’aquest article, sempre que abonin la cotització corresponent al mutualista i l’aportació 
de l’Estat.

3. L’anterior dret d’opció l’ha d’exercitar el mateix interessat davant la Mutualitat, en 
el termini d’un mes, a partir de la data en què s’efectuï la notificació de l’acord o de la 
declaració d’excedència voluntària, de la pèrdua de la condició de membre de les 
carreres, cossos i escales de l’Administració de Justícia, o de l’exercici del dret de 
transferència que estableix l’article 11.2 de l’annex VIII de l’Estatut dels funcionaris de les 
comunitats europees, aprovat pel Reglament, del Consell, de 29 de febrer, i ser baixa, en 
cas de no exercitar-lo, amb efectes des de la data del fet causant.

4. Si no s’exercita el dret d’opció en el termini assenyalat o es perd posteriorment, 
per renúncia o impagament de les quotes, segons el que disposa aquest Reglament, no 
es pot instar ni recuperar la condició de mutualista amb caràcter voluntari.

5. El dret d’opció no correspon a aquells mutualistes que passin a excedència 
voluntària com a conseqüència del pas a una altra carrera, cos o escala de l’Administració 
de Justícia inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament.

6. Poden optar per suspendre l’alta en la Mutualitat General Judicial, i cessar en els 
seus drets i obligacions respecte a aquesta, els membres de les carreres, cossos i escales 
inclosos en aquest Règim especial que es trobin en situació de serveis especials per 
prestar serveis com a personal de l’Administració de la Unió Europea o d’una altra 
organització internacional en la qual Espanya sigui part i que estigui acollit obligatòriament 
al règim de previsió d’aquesta organització, mentre duri aquesta situació, i la suspensió 
deixa de tenir efectes quan cessi la situació que la va motivar.

Article 12. Canvi de cos i dret d’afiliació a més d’un règim de Seguretat Social.

1. En el supòsit que un mutualista ingressi en una altra carrera, cos o escala inclòs 
en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, manté la seva situació d’alta en la Mutualitat, i 
es registren les variacions inherents a aquest canvi als efectes de la cotització 
corresponent.

2. Quan una única prestació de serveis sigui causa d’inclusió obligatòria en aquest 
Règim especial i en un altre o altres règims de Seguretat Social, es pot optar, per una sola 
vegada, per pertànyer exclusivament al que regula aquest Reglament. Si la doble afiliació 
afecta aquest i un altre règim especial de funcionaris, es pot optar, també per una sola 
vegada, per pertànyer a qualsevol dels dos.

3. Quan un mutualista ocupi diverses places que tinguin legalment establerta la seva 
compatibilitat, és causa d’alta a través d’aquella per la qual percebi les retribucions 
bàsiques.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 186  Dijous 4 d'agost de 2011  Secc. I. Pàg. 11

Article 13. Personal en pràctiques.

1. El personal en pràctiques que aspiri a ingressar en alguna carrera, cos o escala 
dels assenyalats en l’apartat a) de l’article 3 d’aquest Reglament queda inclòs en l’àmbit 
d’aplicació del mutualisme judicial en les mateixes condicions que el personal de carrera 
fins a la data de la seva presa de possessió com a tal, i ha de ser afiliat a la Mutualitat 
General Judicial amb efectes del dia de l’inici del període de pràctiques, llevat que ja 
tingui la condició de mutualista.

2. Els membres de les carreres, cossos i escales en pràctiques que no arribin a 
assolir la condició de personal de carrera són baixa en la Mutualitat, amb l’excepció que 
preveu l’apartat anterior.

Secció 3a Altres subjectes protegits pel mutualisme judicial

Article 14. Beneficiaris dels mutualistes.

1. Poden ser inclosos com a beneficiaris del mutualisme judicial els familiars o 
assimilats a càrrec d’un mutualista en alta que, complint els requisits que es detallen en 
l’apartat 2 d’aquest article, es relacionen a continuació:

a) El cònjuge del mutualista, així com la persona que convisqui amb el mutualista en 
anàloga relació d’afectivitat a la de cònjuge, amb els requisits que estableix el règim 
general de la Seguretat Social.

b) Els descendents, tant del titular com del cònjuge sigui quina en sigui la filiació 
legal, fills adoptius, germans i els acollits de fet. Els descendents i fills adoptius poden 
ser-ho dels dos cònjuges o de qualsevol d’ells, i els fills també de la persona que convisqui 
amb el mutualista en anàloga relació d’afectivitat a la de cònjuge amb els requisits que 
estableix el règim general de la Seguretat Social.

c) Els ascendents, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per 
núpcies ulteriors d’aquests ascendents.

d) Qualsevol altra persona relacionada amb el mutualista que determini el règim 
general de la Seguretat Social.

2. Els requisits als quals s’al·ludeix en l’apartat anterior són els següents:

a) Viure amb el titular del dret i a les seves expenses. No s’aprecia falta de 
convivència en els casos de separació transitòria i ocasional per raó de treball, 
impossibilitat de trobar habitatge en el nou punt de destinació i altres circumstàncies 
similars.

b) No percebre ingressos per rendiments derivats del treball, del capital mobiliari, 
del capital immobiliari o de pensió, superiors al doble de l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples.

c) No estar protegit, per títol diferent, a través de qualsevol dels règims que integren 
el sistema espanyol de Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als que 
estableix el règim general.

Article 15. Beneficiaris en cas de mort, separació, divorci o nul·litat de matrimoni del 
mutualista.

1. En cas de mort del mutualista en alta, poden pertànyer al mutualisme judicial, en 
condició de mutualista per dret derivat, sempre que compleixin el requisit a què es refereix 
el paràgraf c) de l’apartat 2 de l’article anterior, els vidus i vídues, els orfes i òrfenes de 
mutualistes, actius i jubilats.

Als efectes del que preveu aquest apartat, es consideren assimilats als vidus i vídues 
els convivents o els qui percebin pensió de viduïtat de classes passives per haver estat 
cònjuges de mutualistes inclosos al camp d’aplicació del mutualisme judicial; i equiparat a 
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l’orfe el fill menor d’edat o major incapacitat que hagi estat abandonat per pare o mare 
mutualista, sempre que compleixin els requisits assenyalats en el paràgraf anterior.

2. Igualment, poden conservar la condició de beneficiari del mutualisme judicial, 
amb els mateixos requisits esmentats en l’apartat anterior, el cònjuge que visqui separat 
d’un mutualista en alta o el matrimoni del qual hagi estat declarat nul o dissolt per divorci, 
i els fills que hi convisquin.

Article 16. Reconeixement i manteniment del dret dels beneficiaris.

1. El reconeixement de la condició de beneficiari competeix a la Mutualitat General 
Judicial.

2. La petició de reconeixement de la condició de beneficiari dels familiars o assimilats 
que tingui al seu càrrec el titular del dret l’ha de formular ell mateix en el moment de 
l’afiliació o alta inicial, o successives altes o en qualsevol moment posterior quan vulgui 
incloure un nou beneficiari.

3. Els requisits per ser beneficiari a què es refereix aquest Reglament s’han de tenir 
en el moment del reconeixement del dret i s’han de mantenir durant tot el temps per 
conservar aquesta condició. El dret s’extingeix quan es deixi de complir algun dels 
requisits exigits per ser beneficiari o per renúncia, mort i, en tot cas, quan s’extingeixi el 
del titular del qual derivi el seu dret, llevat que, per mort del mutualista, quedi subsistent el 
dret dels beneficiaris segons el que preveu aquest Reglament.

4. Les variacions de les circumstàncies familiars que afectin el dret dels beneficiaris 
han de ser comunicades pel mutualista titular a la Mutualitat General Judicial dins del mes 
següent a la data en què es produeixin. Si la variació comporta la baixa d’un beneficiari, 
les despeses que s’originin a la Mutualitat pel seu manteniment com a tal per damunt del 
termini assenyalat poden ser considerades, llevat de causa justificada, com a indegudes, 
cas en què són aplicables els articles 54 i 55 d’aquest Reglament.

5. La Mutualitat General Judicial pot comprovar, sempre que existeixi la prèvia 
autorització dels mutualistes i els seus beneficiaris: el grau de parentiu i altres 
circumstàncies dels beneficiaris per qualsevol mitjà admès en dret i especialment a través 
del Registre Civil. Igualment pot obtenir informació del Padró Municipal quan sigui 
necessari per acreditar el domicili del beneficiari. Així mateix pot sol·licitar la informació 
que els organismes competents dependents del Ministeri d’Economia i Hisenda o, si 
s’escau, de les comunitats autònomes o de les diputacions forals li facilitin, a petició 
pròpia, i de conformitat amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, relativa a les dades corresponents als nivells de renda i altres ingressos dels 
beneficiaris, a fi de verificar si aquells compleixen en tot moment les condicions 
necessàries per a la seva inclusió i manteniment en alta en la Mutualitat. També pot 
sol·licitar informació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de les comunitats 
autònomes per verificar que els beneficiaris compleixen el requisit de no estar emparats 
per un altre règim de la Seguretat Social que li generi dret a l’assistència sanitària. Els 
organismes competents han d’expedir gratuïtament les informacions o certificacions que 
escaiguin.

Article 17. Acreditació dels beneficiaris.

1. La condició de beneficiari s’ha d’acreditar mitjançant el document d’afiliació 
corresponent al mutualista titular expedit per la Mutualitat General Judicial.

2. En els casos de mort, separació, divorci o nul·litat de matrimoni del mutualista, la 
Mutualitat General Judicial ha d’expedir a favor del beneficiari un document assimilat al 
d’afiliació que preveu l’article 8 d’aquest Reglament. Si existeixen diversos beneficiaris del 
mateix causant, ostenta la condició de titular d’aquest document un d’ells, i la resta figuren 
com a beneficiaris i, si aquest titular perd el dret a ser beneficiari del mutualisme judicial, 
passa a ser titular del document un altre dels beneficiaris que conservi el dret.
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Article 18. Incompatibilitats.

1. La condició de beneficiari en l’àmbit del mutualisme judicial resulta incompatible 
per a la persona que la tingui amb:

a) Un nou reconeixement o manteniment d’aquesta mateixa condició d’un altre 
mutualista en el mateix àmbit.

b) La condició de mutualista obligatori.
c) La pertinença a un altre règim del sistema de la Seguretat Social, ja sigui com a 

titular o beneficiari.

2. La incompatibilitat és absoluta en els casos de pertinença per títol propi al 
mutualisme judicial o a un altre règim del sistema de Seguretat Social. Tanmateix, la 
persona que pugui tenir la condició de beneficiari de més d’un mutualista en l’àmbit del 
mutualisme judicial, o que pugui tenir aquesta condició, tant en aquest àmbit com en un 
altre règim del sistema de Seguretat Social, ha d’exercitar la seva opció d’inclusió respecte 
d’un sol titular del dret.

Secció 4a Dades de caràcter personal

Article 19. Subministrament d’informació.

1. El Registre Central de Personal al servei de l’Administració de Justícia, d’acord 
amb les previsions que estableix l’Ordre del Ministeri de Justícia i Interior de 25 d’abril de 
1996 per la qual s’aproven les normes reguladores del Registre Central del Personal al 
Servei de l’Administració de Justícia i el programa per a la seva implantació així com amb 
les normes de coordinació amb les restants administracions públiques, ha de facilitar 
mensualment a la Mutualitat General Judicial informació sobre les anotacions inscrites en 
aquest Registre referides al personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament 
que al seu torn estigui afectat per aquest Registre Central de Personal, en relació amb els 
actes de presa de possessió, canvi de situació administrativa, pèrdua de la condició de 
funcionari o jubilació. Igualment ha de facilitar la informació d’aquesta naturalesa en 
relació amb el personal esmentat que, segons la normativa de coordinació amb els 
registres de les administracions públiques restants, rebi d’aquestes.

Així mateix, els departaments competents del Consell General del Poder Judicial, del 
Tribunal Constitucional, de la Fiscalia General de l’Estat, del Ministeri de Justícia i de les 
comunitats autònomes, en relació amb el personal que gestiona cadascun d’aquests i que 
estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, han de comunicar mensualment 
a la Mutualitat General Judicial les dades referides als actes de presa de possessió, canvi 
de situació administrativa, pèrdua de la condició de funcionari o jubilació.

2. De conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 31 de la Llei 42/1994, de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, els encarregats 
del Registre Civil, a través de la Direcció General dels Registres i del Notariat i en la 
forma que es determini per reglament, han de remetre a la Mutualitat General Judicial 
dins el termini de tres mesos a partir de la data en què s’esdevinguin els fets respectius, 
les dades personals informatitzades de totes les defuncions, així com dels matrimonis de 
les persones vídues.

3. La Mutualitat General Judicial ha de disposar així mateix de la informació que els 
organismes competents dependents del Ministeri d’Economia i Hisenda o, si s’escau, de 
les comunitats autònomes o de les diputacions forals li facilitin, dins de cada exercici 
anual, a petició pròpia, i de conformitat amb el que estableix la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, sempre que existeixi l’autorització prèvia dels obligats 
tributaris a què es refereixen les dades subministrades, relativa a les dades corresponents 
als nivells de renda i altres ingressos dels titulars de prestacions, en allò que determinin el 
dret a aquests, així com dels beneficiaris, cònjuges i altres membres de les unitats 
familiars, sempre que s’hagin de tenir en compte per al reconeixement, manteniment o 
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quantia de les prestacions esmentades, a fi de verificar si aquells compleixen en tot 
moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia 
legalment establerta.

4. Els mutualistes estan obligats a comunicar les dades així com les variacions que 
s’hi produeixin, que hagin de constar a la base de dades de la Mutualitat General Judicial, 
per afectar la seva relació amb el mutualisme judicial dins del mes següent a la data en 
què es produeixin. Per la seva part, la Mutualitat pot sol·licitar dels interessats l’aportació 
de les dades que siguin adequades, necessàries o pertinents en relació amb l’àmbit i 
finalitats de l’organisme, i aquells estan obligats a facilitar-les. Les mateixes obligacions 
d’aquest apartat recauen en els beneficiaris inclosos a l’article 15.2 d’aquest Reglament. 
Si transcorregut aquest termini no s’han comunicat les variacions, per part dels interessats, 
la Mutualitat ha d’actuar d’ofici, amb les dades subministrades pels organismes esmentats, 
segons el que estableix l’article 6, apartat 2 d’aquest Reglament.

5. Les dades a què es refereixen els apartats anteriors han d’identificar, en tot cas, 
nom i cognoms, document nacional d’identitat, data de naixement, domicili i, per als 
funcionaris mutualistes, destinació i carrera, cos o escala que en determini la pertinença a 
la Mutualitat General Judicial.

Article 20. Obligacions i drets referents a la informació.

1. El tractament i la cessió de les dades de caràcter personal per part de la Mutualitat 
General Judicial s’ha d’efectuar, en tot moment, d’acord amb el que estableix la legislació 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i les seves disposicions de 
desplegament.

2. Els afectats poden exercitar davant la Mutualitat General Judicial els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveuen les disposicions vigents en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.

CAPÍTOL III

Cotització

Secció 1a Disposicions generals

Article 21. Obligació de cotitzar: objecte.

1. La cotització a la Mutualitat General Judicial és obligatòria.
2. La cotització comprèn dues aportacions, que són:

a) La quota individual corresponent a cada mutualista.
b) L’aportació de l’Estat.

3. Aquestes aportacions han de finançar les prestacions a què es refereix l’article 46 
d’aquest Reglament, a excepció de les indicades en els paràgrafs f) i g) de l’article 
esmentat.

Secció 2a Cotització individual del mutualista.

Article 22. Subjectes obligats a cotitzar.

1. Estan obligats a cotitzar al règim especial de Seguretat Social del personal al 
servei de l’Administració de Justícia, els mutualistes en alta compresos en el seu àmbit 
d’aplicació i que es trobin en alguna de les situacions administratives següents:

a) Servei actiu, en què té la consideració d’aquesta situació el gaudi de llicències, 
inclosa la situació d’incapacitat temporal, o per risc durant l’embaràs o durant la lactància 
natural.
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b) Serveis especials, tenint en compte el que disposa l’article 10, apartat 2, a) 
d’aquest Reglament.

c) Suspensió provisional o ferma de funcions.
d) Personal al servei de l’Administració de Justícia que passi a ocupar destinació o 

exercir funcions com a suplent, substitut o interí en les carreres judicial i fiscal, al cos de 
secretaris judicials o en els altres cossos al servei de l’Administració de Justícia.

2. Queden exceptuats de l’obligació de cotitzar:

a) Els mutualistes jubilats.
b) Els mutualistes que es trobin en la situació d’excedència per tenir cura de fills o 

familiars.

3. Els mutualistes voluntaris estan obligats a cotitzar mentre es trobin en situació 
d’alta facultativa, en la manera en què determinen els articles 9 i 10 del Text refós i aquest 
Reglament.

Article 23. Naixement, durada i extinció de l’obligació de cotitzar.

1. L’obligació de cotitzar neix des de la data d’alta de l’interessat en la Mutualitat 
General Judicial i es manté durant tot el temps en què l’afiliat es trobi donat d’alta, sense 
perjudici del que estableix el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 22 precedent, i s’extingeix 
per la baixa d’aquest en la Mutualitat. La comunicació a la Mutualitat General Judicial de 
l’alta o de la baixa fora del termini que assenyala l’article 11.3 d’aquest Reglament 
retrotrau els seus efectes a la data en què s’hagin produït els supòsits determinants 
d’aquelles.

2. La cotització dels mutualistes voluntaris retrotrau els seus efectes l’endemà de la 
data de la baixa com a mutualistes obligatoris.

3. L’exempció de cotització dels mutualistes jubilats té efectes des del mes següent 
al fet causant.

Article 24. Contingut de l’obligació de cotitzar.

1. La quota indica l’import de l’obligació de cotitzar a la Mutualitat General Judicial 
durant el període de liquidació. Aquesta quantitat resulta de l’operació liquidadora d’aplicar 
el tipus de cotització a la base de cotització total o reduïda, determinats segons el que 
disposa l’article 10 del text refós.

2. La cotització és mensual per als mutualistes en alta i la seva meritació té lloc 
l’últim dia de cada mes i, en cas de baixa del mutualista, en la data d’efectes d’aquesta, 
llevat que sigui per mort o jubilació.

3. El període de liquidació està referit a mensualitats naturals completes, encara que 
la meritació i/o el pagament de les quotes s’efectuï per període diferent al mes.

4. Per obtenir la liquidació mensual cal tenir en compte el següent:

a) La base reguladora es redueix en la mateixa proporció que les retribucions, amb 
la mateixa data d’efectes de la reducció d’aquestes, en el cas de mutualistes als quals 
qualsevol norma autoritzi a prestar servei en règim de jornada reduïda, per temps que 
previsiblement no hagi de ser inferior a l’any.

b) Les liquidacions mensuals referides als mutualistes en el mes en què siguin alta 
obligatòria i en el de baixa com a mutualistes obligatoris, sempre que no sigui per mort o 
jubilació, es calculen per dies. S’adopta el mateix criteri per als mutualistes que passin a 
la situació d’excedència per tenir cura de fills o familiars i en el mes en què, des d’aquesta 
situació, passin a una altra amb obligació de cotitzar.

c) Es pren com a base de cotització dels membres de les carreres, cossos i escales 
de l’Administració de Justícia en pràctiques que ja tinguin la condició de mutualista en 
alta, la corresponent a l’opció exercida per aquest de percebre les retribucions de l’anterior 
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o de la nova carrera, cos o escala, segons la legislació en matèria de retribucions del 
personal esmentat.

5. Per a l’obtenció de la quota dels mutualistes voluntaris cal tenir en compte el que 
disposa l’article 10 del text refós i l’article 28 d’aquest Reglament, i es pot prorratejar en 
cada liquidació la part de quota corresponent a les pagues extraordinàries.

Article 25. Compliment de l’obligació de cotitzar.

1. El mutualista és el subjecte obligat al pagament de la quota individual.
2. La quota ha de ser abonada aplicant el règim general o singular de cotització, 

segons escaigui d’acord amb el que disposa aquest Reglament.

Article 26. Règim general de cotització.

1. Estan sotmesos al règim general de cotització els mutualistes obligatoris amb 
oficines pagadores o serveis administratius de les administracions públiques i, si s’escau, 
òrgans constitucionals o altres organismes o entitats del sector públic a qui correspongui 
la gestió d’aquest personal, que retinguin de la seva nòmina l’import de la quota de la 
Mutualitat General Judicial.

2. Els respectius òrgans esmentats en l’apartat anterior han de deduir mensualment 
en les nòmines les quotes individuals corresponents al personal en servei actiu o en 
suspensió provisional de funcions.

3. Així mateix, qualsevol dels òrgans esmentats en l’apartat primer d’aquest article, 
dels diferents organismes on estiguin destinats els mutualistes que es trobin en situació 
de serveis especials i en alta en la Mutualitat General Judicial, han de retenir l’import de la 
quota individual. En el supòsit que a algun mutualista no se li detregui la quota de la 
retribució del lloc de treball efectiu que ocupi, la retenció l’ha de practicar l’òrgan de 
personal corresponent de l’organisme d’origen amb càrrec als triennis corresponents, si 
els percep en quantia suficient. En cas contrari, el pagament s’ha d’efectuar per mitjà del 
règim singular de cotització que preveu l’article següent d’aquest Reglament.

4. Queda suspesa l’obligació d’efectuar les retencions a què es refereix el número 1 
d’aquest article respecte dels mutualistes obligatoris en les situacions següents:

a) Quan gaudeixin de llicència per assumptes propis.
b) Quan es trobin en la situació de suspensió ferma de funcions.

5. No obstant això, les cotitzacions dels mutualistes obligatoris pels períodes que 
preveu l’apartat anterior s’han d’efectuar des de la data en què es comenci de nou a 
acreditar-los retribucions, i es descompten mensualment fins a la total extinció del dèbit, 
una quota corrent i una altra d’endarrerida. En cas que des d’aquestes situacions passin a 
excedència voluntària, o a qualsevol altra situació o condició que no comporti l’obligació 
de cotitzar, han d’ingressar les cotitzacions degudes. L’ingrés d’aquestes quotes s’ha 
d’efectuar en el termini d’un mes, des de la notificació de la liquidació i requeriment de 
pagament per part de la Mutualitat i, en cas d’incompliment, cal procedir-ne a l’exacció 
per via de constrenyiment.

Article 27. Règim singular de cotització.

1. Estan sotmesos al règim singular de cotització:

a) Els mutualistes obligatoris en alta en situació de serveis especials als quals no es 
practiqui la retenció de quota en la retribució del seu lloc de treball o càrrec efectiu que 
ocupin, i no percebin triennis a través de la seva destinació d’origen, o els percebin en 
quantia insuficient per cobrir la cotització que els correspongui.

b) Els mutualistes que sol·licitin el manteniment facultatiu de l’alta.

2. El règim singular consisteix al pagament de les quotes directament pel mutualista 
mitjançant el procediment que estableixi la Mutualitat General Judicial.
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Article 28. Pagament de les quotes durant el manteniment facultatiu de l’alta.

El pagament de les quotes dels mutualistes que de conformitat amb el que preveu 
l’article 7.2 d’aquest Reglament sol·licitin el manteniment de l’alta voluntària s’ha 
d’efectuar a partir del fet causant, i inclou la cotització corresponent al mutualista i 
l’aportació de l’Estat.

Secció 3a Recaptació de les quotes en període voluntari i en via executiva

Article 29. Competència i formes de recaptació.

1. La gestió recaptadora de les quotes corresponents a la cotització individual 
competeix a la Mutualitat General Judicial, d’acord amb el que disposa aquest Reglament 
i les normes que estableixi el ministre de Justícia.

2. La recaptació de les quotes es pot efectuar en període voluntari o bé, si s’escau, 
mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment.

Article 30. Subjectes responsables de l’ingrés de les quotes en període voluntari.

1. En els supòsits a què es refereix l’article 26 d’aquest Reglament són responsables 
de l’ingrés de la quota les diferents oficines pagadores.

2. En els supòsits a què es refereix l’article 27 d’aquest Reglament són responsables 
els mateixos mutualistes.

Article 31. Termini d’ingrés.

L’ingrés de les quotes s’ha de portar a terme per mensualitats vençudes i en un sol 
acte, i s’ha d’efectuar dins del mes següent al de la corresponent liquidació i deducció en 
nòmina, en el cas del règim general de cotització i dins del mes següent al del període al 
qual correspongui l’ingrés, en el cas del règim singular de cotització.

Article 32. Recàrrec.

1. Les quotes ingressades fora de termini pels subjectes obligats a què es refereix el 
règim singular de cotització incorren en recàrrec de mora segons les regles següents:

a) Els ingressos efectuats dins dels dos mesos naturals següents a l’acabament del 
termini establert tenen un recàrrec del 5%.

b) Els ingressos que s’efectuïn transcorregut el termini anterior i abans d’iniciar-se el 
procediment administratiu de constrenyiment tenen un recàrrec del 20%.

2. En el supòsit de manteniment facultatiu de la situació d’alta, transcorreguts sis 
mesos des del venciment del termini d’ingrés a què es refereix l’article 31, sense que 
l’interessat hagi ingressat les quotes degudes amb els recàrrecs corresponents, és causa 
de baixa en la Mutualitat General Judicial, sense perjudici d’abonar les quotes degudes.

3. Quan, per error o omissió no culpable, l’òrgan de personal corresponent no fes la 
retenció en el termini que estableix l’article 31, s’ha d’efectuar dins del mes següent sense 
recàrrec.

Article 33. Lloc d’ingrés de les cotitzacions.

La Mutualitat General Judicial ha de determinar les entitats de crèdit a través de les 
quals es canalitza l’ingrés de les cotitzacions a què es refereixen els articles 26 i 27 
d’aquest Reglament, per a la qual cosa han d’establir els concerts oportuns.

Article 34. Documentació dels ingressos.

1. L’ingrés de les quotes retingudes per les habilitacions o oficines pagadores s’ha 
de portar a terme amb el compliment dels requisits que estableixi la Mutualitat General 
Judicial. La informació que, amb caràcter mensual, han de subministrar els habilitats i 
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ordenants dels pagaments, s’ha de confeccionar en el suport i amb les especificacions 
tècniques que s’assenyalin i ha de contenir, com a mínim, el nombre de cotitzants, nom, 
cognoms i NIF o DNI, així com el descompte o descomptes efectuats a cadascun d’ells. 
Igualment ha de recollir el detall de les habilitacions o oficines pagadores a les quals 
correspon l’import que s’ingressi en cada cas.

2. Els ingressos de les quotes que hagin d’efectuar directament els mutualistes als 
quals s’aplica el règim singular de cotització s’han de documentar mitjançant la justificació 
que determini la Mutualitat General Judicial.

Article 35. Justificants de pagament.

1. Els subjectes obligats a l’ingrés directe en la Mutualitat General Judicial han de 
conservar els justificants de pagament durant un termini mínim de quatre anys.

2. En les nòmines que es confeccionin per les habilitacions o oficines pagadores 
s’ha d’especificar necessàriament l’import de les cotitzacions descomptades als 
mutualistes.

3. Les habilitacions o oficines pagadores han de conservar els documents de 
cotització durant el termini que assenyala l’apartat 1.

Article 36. Control de la recaptació.

1. El control dels ingressos l’ha d’efectuar la Mutualitat General Judicial.
2. Les quotes que es deguin a la Mutualitat General Judicial, en virtut del control a 

què es refereix l’apartat anterior, originen la seva liquidació d’ofici i a càrrec del subjecte 
obligat al pagament d’aquestes.

Article 37. Recaptació en via executiva.

1. Vençuts els terminis que estableix l’article 32 d’aquest Reglament sense que 
s’hagin satisfet les quotes ni els recàrrecs per mora, cal procedir a l’exacció mitjançant el 
procediment administratiu de constrenyiment, que es portarà a terme d’acord amb el que 
preveu el Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de 
juliol, i disposicions complementàries.

2. Les relacions certificades de deutes impagats en període voluntari les ha d’expedir 
el gerent de la Mutualitat General Judicial.

3. Les costes i despeses que origini la recaptació en via executiva són a càrrec del 
deutor i objecte de la liquidació corresponent.

Article 38. Devolució de quotes.

1. Els mutualistes obligats al pagament de les quotes resultants de la cotització 
individualitzada i, si s’escau, les oficines pagadores, tenen dret a la devolució total o parcial 
de les quotes o dels excessos indeguts d’aquestes, que responguin a liquidacions errònies 
o indegudament calculades o a un pagament en excés. El dret a la devolució prescriu als 
quatre anys, computats a partir del dia en què es va efectuar el pagament indegut, i aquest 
termini s’interromp per qualsevol acte fefaent del subjecte obligat o retenidor dirigit a obtenir 
la devolució. Formen part de la cotització a tornar els recàrrecs, interessos i costes que 
s’hagin satisfet quan l’ingrés indegut s’hagi efectuat mitjançant el procediment administratiu 
de constrenyiment, així com l’interès legal aplicat, si s’escau, a les quantitats ingressades.

2. Les peticions de devolució de quotes les han de formular els interessats davant la 
Mutualitat General Judicial. La devolució també la pot acordar d’ofici la Mutualitat General 
Judicial.

Article 39. Prescripció.

L’obligació de pagament de les cotitzacions a la Mutualitat prescriu als quatre anys a 
comptar de la data en què preceptivament van haver de ser ingressades. La prescripció 
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queda interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació 
administrativa efectuada amb coneixement formal de l’obligat al pagament de la cotització 
conduent a la liquidació o recaptació del deute i, especialment, per requeriment al deutor.

Article 40. Prelació de crèdits.

1. Els crèdits per cotitzacions individuals a la Mutualitat i, si s’escau, els recàrrecs o 
interessos que sobre aquells escaiguin, gaudeixen, respecte de la totalitat d’aquests, 
d’igual ordre de preferència que els crèdits a què es refereix l’apartat 1r de l’article 1924 
del Codi civil i l’apartat 2n de l’article 91 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

2. Els altres crèdits del mutualisme judicial gaudeixen del mateix ordre de preferència 
que estableix el paràgraf E) de l’apartat 2n de l’article 1924 del Codi civil i l’apartat 4t de 
l’article 91 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

Secció 4a De l’aportació de l’Estat

Article 41. Import.

1. L’Estat ha de consignar de manera permanent en els seus pressupostos les 
aportacions que anualment concedeixi a la Mutualitat General Judicial per al finançament 
de les prestacions a què es refereix l’apartat 1 de l’article 12 del text refós, llevat de les 
indicades en els paràgrafs f) i g) de l’apartat esmentat.

2. La quantia de les aportacions estatals es determina mitjançant un percentatge 
calculat sobre els havers reguladors als efectes de cotització de drets passius, percentatge 
que fixa anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

3. Aquestes aportacions estatals són independents de les subvencions esmentades 
en l’apartat 3 de l’article 22 del text refós.

Article 42. Procediment.

1. L’aportació de l’Estat s’ha de fer efectiva a la Mutualitat General Judicial mitjançant 
meritacions mensuals a partir del mes de gener de cada exercici, a compte de la liquidació 
definitiva.

2. El procediment per fixar la quantia dels lliuraments a què es refereix l’apartat 
anterior l’estableix per Ordre el ministre de Justícia, amb l’informe previ del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.

Article 43. Subvenció de l’Estat.

S’han de consignar, igualment, en els pressupostos generals de l’Estat, les 
subvencions necessàries per finançar les prestacions assenyalades en els apartats f) i g) 
de l’apartat 1 de l’article 12 del text refós, així com el dèficit, que, si s’escau, es produeixi 
en el Fons especial que regula la disposició addicional tercera del text refós.

CAPÍTOL IV

Normes generals de l’acció protectora

Secció 1a Règim de les prestacions

Article 44. Normes reguladores de l’acció protectora.

1. L’acció protectora del mutualisme judicial i els requisits i condicions exigits per 
tenir dret a les prestacions que aquesta comprèn es regeixen pel que estableix el text 
refós, en aquest Reglament i altres disposicions per a la seva aplicació i desplegament.

2. Els formularis relatius a les sol·licituds de prestacions estan disponibles a la 
pàgina web oficial de la Mutualitat General Judicial.
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Les sol·licituds es poden presentar i tramitar per mitjans electrònics, a més d’en els 
llocs que estableix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 45. Contingències protegides.

Els mutualistes i, si s’escau, els seus beneficiaris, queden concretament protegits, 
d’acord amb el que estableix l’article 11 del text refós i aquest Reglament, en les 
contingències següents:

a) Alteració de la salut.
b) Incapacitat temporal derivada de malaltia, sigui quina en sigui la causa, o 

d’accident comú, o en acte de servei, o com a conseqüència d’aquest, el risc durant 
l’embaràs i el risc durant la lactància natural.

c) Incapacitat permanent en els mateixos supòsits anteriors.
d) Càrregues familiars.

Article 46. Prestacions.

Les prestacions a què tenen dret els mutualistes o els seus beneficiaris, quan es 
trobin en els supòsits de fet legalment establerts, són les següents:

a) Assistència sanitària.
b) Subsidi per incapacitat temporal, per risc durant l’embaràs i per risc durant la 

lactància natural.
c) Prestacions recuperadores per incapacitat permanent, total, absoluta i gran 

invalidesa, i per a la retribució del personal encarregat de l’assistència al gran invàlid.
d) Indemnitzacions per lesió, mutilació o deformitat, de caràcter definitiu no 

invalidant, originada per malaltia professional o en acte de servei o com a conseqüència 
d’aquest.

e) Prestacions socials i assistència social.
f) Prestacions familiars per fill a càrrec amb discapacitat.
g) Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o 

acolliment múltiples, prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples i 
prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill en supòsits de 
famílies nombroses o monoparentals i en els casos de mares discapacitades.

Article 47. Caràcters de les prestacions.

1. Les prestacions que comprèn l’acció protectora del mutualisme judicial no poden 
ser objecte de retenció, sense perjudici del que preveu l’apartat 2 d’aquest mateix article, 
cessió total o parcial, compensació o descompte, excepte en els dos casos següents:

a) En ordre al compliment de les pensions compensatòries i obligacions de prestar 
aliments imposades a favor del cònjuge i fills.

b) Quan es tracti d’obligacions contretes pel beneficiari dins del mutualisme judicial.

2. Les percepcions derivades de l’acció protectora del mutualisme judicial estan 
subjectes a tributació en els termes que estableixen les normes reguladores de cada 
impost.

3. En matèria d’embargament, cal atenir-se al que estableix la Llei d’enjudiciament 
civil.

4. No pot ser exigida cap taxa fiscal, ni dret de cap classe, en totes les informacions 
o certificacions que hagi de facilitar la Mutualitat General Judicial en relació amb les 
prestacions i beneficis a què es refereix l’article anterior.
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Article 48. Condicions del dret a les prestacions.

1. Els mutualistes tenen dret a les prestacions quan, a més de reunir els requisits 
exigits per a cada una d’elles, es trobin en alta en la Mutualitat General Judicial o en 
situació assimilada a aquesta, en sobrevenir la contingència o situació protegida.

2. Es consideren en situació assimilada a la d’alta, als efectes d’aplicació de l’acció 
protectora de la Mutualitat General Judicial, els qui hagin optat per mantenir la seva 
situació d’alta com a mutualistes voluntaris, d’acord amb el que estableix l’article 11 
d’aquest Reglament.

Article 49. Reconeixement del dret a les prestacions.

1. El reconeixement del dret a les prestacions de la Mutualitat General Judicial l’ha 
de portar a terme el gerent, sense perjudici de les delegacions que es puguin atorgar.

2. El procediment per al reconeixement del dret s’ha d’iniciar a instància de 
l’interessat, o del seu representant legal, per si o per mitjà de mandatari designat en 
forma, el qual ha d’acompanyar els documents i informacions exigits per les normes 
aplicables al procediment de què es tracti, i altres elements de prova en què fonamenti el 
seu dret.

3. No obstant això, el procediment es pot iniciar d’ofici, bé sigui excepcionalment de 
forma singular o bé mitjançant convocatòria aprovada pel gerent de la Mutualitat, que ha 
d’especificar els requisits i condicions per a la concessió de la prestació de què es tracti.

Article 50. Adopció de mesures cautelars en el manteniment del dret a la percepció de 
les prestacions.

L’incompliment per part dels beneficiaris o causants de les prestacions econòmiques 
del mutualisme judicial de l’obligació de presentar, en els terminis legals establerts, 
declaracions preceptives o documents, antecedents, justificants o dades que no constin a 
la Mutualitat, quan siguin requerits a això, així com la incompareixença, llevat de causa 
justificada, als reconeixements mèdics ordenats per aquesta en els supòsits així 
establerts, sempre que puguin afectar la conservació del dret a les prestacions, poden 
donar lloc que per la Mutualitat General Judicial s’adoptin les mesures preventives 
necessàries, mitjançant la suspensió cautelar de l’abonament d’aquestes prestacions, fins 
que quedi degudament acreditat per part d’aquests beneficiaris o causants que es 
compleixen els requisits legals imprescindibles per al manteniment del dret a aquestes.

Article 51. Successió en l’exercici dels drets.

1. Si, una vegada iniciat de manera reglamentària un procediment administratiu per 
al reconeixement d’alguna prestació, l’interessat mor durant la seva tramitació i se n’insta 
la continuació per part legítima, s’ha d’ultimar aquell i fer la declaració que correspongui i 
abonar, si s’escau, als hereus per dret civil les quantitats meritades.

2. Als efectes assenyalats en l’apartat anterior, es presumeix iniciat el procediment 
de manera reglamentària en la data del fet causant de la prestació, si se n’insta la 
continuació per part legítima, en els supòsits següents:

a) Quan es tracti del reconeixement del dret al reintegrament, total o parcial, de les 
despeses efectivament realitzades pel causant.

b) Quan, iniciada la situació d’incapacitat temporal, la de risc durant l’embaràs, o de 
risc durant la lactància natural, el causant hagi mort abans de sol·licitar el reconeixement 
del subsidi corresponent a cada mensualitat, sempre que el fet de no haver sol·licitat a 
temps el reconeixement no es degui a causa imputable al causant. En aquest cas, els 
requisits i efectes són els assenyalats en la secció 2a del capítol V d’aquest Reglament.

3. Si mor el beneficiari d’alguna prestació del mutualisme judicial, la quantia 
econòmica en què aquesta es concreti, meritada i no percebuda, s’ha d’abonar als hereus 
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legals, a instància de part legítima. L’exercici de l’acció per un dels hereus redunda en 
benefici dels altres que puguin existir.

4. La sol·licitud de la successió en l’exercici dels drets s’ha de formular dins el 
termini de cinc anys a comptar de l’endemà de la mort de l’interessat, llevat que es tracti 
de la presumpció que estableix l’apartat 2 d’aquest article, cas en què el termini s’ha de 
comptar des del fet causant de la prestació. Transcorregut aquest termini s’entén prescrit 
el dret.

Article 52. Prescripció del dret al reconeixement de les prestacions.

1. El dret al reconeixement de les prestacions prescriu als quatre anys, comptats a 
partir de l’endemà d’aquell en què tingui lloc el fet causant de la prestació de què es tracti, 
sense perjudici de les excepcions que s’indiquen en aquest Reglament, i d’aquells casos 
en què es tracti de prestacions subjectes a convocatòria pública amb terminis específics 
d’exercici que tinguin el seu fonament en limitacions pressupostàries subjectes a terminis 
de caducitat.

2. La prescripció s’ha d’interrompre, a més de per la reclamació davant la Mutualitat 
General Judicial, per les causes ordinàries que estableix l’article 1973 del Codi civil.

Article 53. Caducitat del dret a la percepció de les prestacions.

1. El dret a exigir el pagament de la prestació ja reconeguda caduca a l’any. El 
termini es compta des de la data de notificació del reconeixement de la prestació.

2. Quan es tracti de prestacions periòdiques, el dret a la percepció de cada 
mensualitat caduca a l’any del seu venciment respectiu, llevat que es tracti de mensualitats 
anteriors al reconeixement, cas en què, per al còmput del termini, s’aplica el que disposa 
l’apartat anterior.

Article 54. Reintegrament de prestacions indegudes.

1. Els mutualistes i les altres persones que hagin percebut indegudament prestacions 
de la Mutualitat General Judicial, així com els seus drethavents, estan obligats a 
reintegrar-ne l’import, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre en què hagin 
pogut incórrer.

2. Els qui, per acció o omissió, hagin contribuït a fer possible la percepció indeguda 
d’una prestació, han de respondre subsidiàriament amb els perceptors, llevat de bona fe 
provada, de l’obligació de reintegrar que estableix l’apartat anterior, i això és aplicable tant 
al supòsit de percepció de prestacions a les quals l’interessat no tingui dret com al cas 
d’haver-les percebut en quantia o contingut superior al degut, d’acord amb les normes 
reguladores de la prestació de què es tracti.

3. Per al reintegrament d’aquestes prestacions s’ha d’aplicar, si s’escau, el 
procediment de constrenyiment a què es refereix l’article 37 d’aquest Reglament.

4. No es pot exigir el reintegrament d’allò indegudament percebut sense prèvia 
revisió o reforma de l’acte o acord que hagi donat origen al pagament d’aquestes 
quantitats.

5. La Mutualitat General Judicial pot reformar o modificar en qualsevol temps, 
mitjançant acord motivat, els actes que, estant subjectes a revisió periòdica o al 
compliment de determinada condició o requisits acordats amb caràcter provisional, es 
reveli que no han reunit els elements o han incomplert les condicions que en determinarien 
la plena eficàcia. El caràcter revisable, condicional o provisional dels actes de què es 
tracti ha de constar expressament en el mateix acte o estar previst en una disposició de 
caràcter general. En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret 
d’audiència de l’interessat.
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Article 55. Prescripció de l’obligació de reintegrament.

L’obligació de reintegrament de les prestacions indegudament percebudes prescriu 
als quatre anys, comptats a partir de la data del seu cobrament o des que va ser possible 
exercitar l’acció per exigir-ne la devolució, amb independència de la causa que va originar 
la percepció indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per error 
imputable a la Mutualitat General Judicial.

Article 56. Ajornament i fraccionament del deute.

L’ajornament i fraccionament del pagament dels deutes en relació amb el mutualisme 
judicial es regeix pel que disposa el Reglament general de recaptació aprovat pel Reial 
decret 939/2005, de 29 de juliol, i correspon al gerent de la Mutualitat la tramitació i 
resolució de les sol·licituds formulades en període voluntari de pagament, sense perjudici 
de la delegació que aquest pugui atorgar.

Secció 2a Conceptes de contingències

Article 57. Concepte d’accident en acte de servei.

1. S’entén per accident en acte de servei aquell que es produeixi amb motiu o com a 
conseqüència de les activitats pròpies de la prestació del servei a l’Administració.

2. En tot cas, per a la determinació dels supòsits d’accidents en acte de servei cal 
atenir-se al que disposa la regulació que, en matèria d’accidents de treball, preveu el 
règim general de la Seguretat Social, sense perjudici de les peculiaritats pròpies que 
siguin aplicables derivades de la prestació del servei públic.

Article 58. Concepte de malaltia professional.

S’entén per malaltia professional la contreta pel mutualista a conseqüència de la 
prestació dels seus serveis a l’Administració, en les activitats que s’especifiquen en les 
normes reglamentàries del règim general de la Seguretat Social o altres normes que es 
dictin a aquest efecte i sempre que estigui provocada per l’acció d’elements o substàncies 
determinats en aquestes normes per a cada malaltia professional.

Article 59. Reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accidents en 
acte de servei.

1. El reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident en acte 
de servei o com a conseqüència d’aquest, als efectes del mutualisme judicial, l’ha de fer 
la Mutualitat General Judicial.

2. El procediment per al reconeixement d’aquests drets s’instrumenta a partir d’un 
expedient dirigit a descobrir les causes que van donar lloc a les lesions o a les 
circumstàncies en què es va iniciar la patologia, així com a establir la relació de causalitat 
entre aquestes i el servei o tasca desenvolupats pel mutualista. Aquest expedient, que 
s’ha d’iniciar a sol·licitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan competent per expedir, si 
s’escau, la llicència per malaltia del funcionari mutualista afectat, l’ha d’instruir l’òrgan 
esmentat, d’acord amb les normes que a l’efecte s’estableixin per Ordre del ministre de 
Justícia que ha de determinar, així mateix, les especificacions que ha de contenir l’informe 
resultant de la instrucció, inclosa la possibilitat que aquest òrgan porti a terme actuacions 
complementàries.

Article 60. Concepte d’accident i malaltia comuns.

Es consideren accident o malaltia comuns les lesions i alteracions de la salut que, 
amb subjecció als articles anteriors, no puguin ser qualificades ni com a accident en acte 
de servei ni com a malaltia professional.
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CAPÍTOL V

Prestacions en particular

Secció 1a Prestació sanitària

Article 61. Objecte i règim jurídic de la prestació sanitària.

1. L’assistència sanitària té per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics, 
hospitalaris i farmacèutics conduents a conservar, recuperar o restablir la salut de les 
persones protegides per aquest règim especial de Seguretat Social, així com, si s’escau, 
la seva aptitud per al treball.

2. Ha de proporcionar també els serveis convenients per completar les prestacions 
mèdiques i farmacèutiques i, de manera especial, atendre la rehabilitació que calgui per a 
la recuperació professional de les persones protegides.

3. L’assistència sanitària es presta conforme al que estableixen els articles 16 i 17 
del text refós, aquest Reglament i, en el que sigui aplicable, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema 
Nacional de Salut, Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la 
cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva 
actualització i altra normativa sanitària vigent, i s’ha de garantir el contingut de la cartera 
de serveis del Sistema Nacional de Salut, així com les garanties sobre accessibilitat, 
mobilitat, qualitat, seguretat, informació i temps recollides en aquestes normes. El 
tractament de les dades de salut efectuat com a conseqüència de l’assistència sanitària 
se sotmet al que disposa la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de 
l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació 
clínica i a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

Article 62. Contingències cobertes.

Les contingències cobertes per la prestació d’assistència sanitària són les de malaltia 
comuna o professional i les lesions causades per accident comú o en acte de servei o 
com a conseqüència d’aquest, sigui per accident o per risc específic del càrrec, així com 
l’embaràs, el part i el puerperi, en l’extensió i termes que estableix aquest Reglament.

Article 63. Persones protegides de l’assistència sanitària per malaltia i accident comuns.

1. Són persones protegides de l’assistència sanitària per malaltia i accident comuns 
tots els mutualistes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Règim especial, els jubilats 
mutualistes, així com els beneficiaris de tots dos en els termes que estableix l’article 14.

2. Així mateix, poden ser persones protegides de l’assistència sanitària les persones 
a què es refereix l’article 15 i que compleixin els requisits que s’indiquen en aquest article.

Article 64. Persones protegides de l’assistència sanitària per accident en acte de servei i 
malaltia professional.

1. Són persones protegides de l’assistència sanitària per accident en acte de servei i 
malaltia professional els mutualistes en actiu que pateixin qualsevol alteració de la seva 
salut com a conseqüència de les contingències que preveuen els articles 57 i 58 d’aquest 
Reglament.

2. Els mutualistes a què es refereix l’apartat anterior s’han de considerar, de ple 
dret, en situació d’alta als efectes d’assistència sanitària per accident en acte de servei i 
malaltia professional, encara que no se n’hagi tramitat l’alta en la Mutualitat General 
Judicial.
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Article 65. Naixement i efectivitat del dret d’assistència sanitària.

1. El dret a l’assistència sanitària neix el dia de l’afiliació o alta, tant per al titular com 
per als seus beneficiaris. Per a aquells familiars o assimilats la inclusió dels quals com a 
beneficiaris es produeixi en un moment posterior, l’efectivitat del dret a l’assistència sanitària 
es produeix en la data de sol·licitud de reconeixement de la seva condició de beneficiaris, 
excepte en el cas del nounat que, amb independència de la data esmentada, té dret a 
l’assistència sanitària que correspongui durant el primer mes des del moment del part.

2. Als efectes de l’excepció indicada en l’apartat anterior, s’equiparen al nounat els 
supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, i es computen el primer 
mes, bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, bé a partir de la 
resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

3. Quan, per qualsevol circumstància, no s’hagi produït la incorporació a la Mutualitat 
General Judicial d’un membre de les carreres, cossos o escales de l’Administració de 
Justícia en situació que comporti la condició de mutualista obligatori, conforme al que 
estableix aquest Reglament, i s’ocasionin despeses d’assistència sanitària a aquell o als 
seus beneficiaris durant el temps que transcorri entre la data d’efectes de la incorporació i 
la formalització de l’afiliació a la Mutualitat General Judicial, el mutualista pot sol·licitar a 
aquesta el reintegrament de les despeses esmentades.

4. Per rebre l’assistència sanitària és imprescindible l’exhibició dels documents que 
determini la Mutualitat General Judicial.

Article 66. Durada de l’assistència sanitària.

L’assistència sanitària es presta des del dia en què, reunint les condicions exigides 
per a la seva efectivitat, sigui sol·licitada del facultatiu corresponent, mentre sigui 
necessària i concorrin els requisits establerts per conservar el dret a rebre-la.

Article 67. Durada de l’assistència sanitària per accident de servei o malaltia 
professional.

No obstant el que disposen els articles anteriors, l’assistència sanitària per accident 
en acte de servei i malaltia professional s’ha de prestar a l’afectat des del moment en què 
es produeixi l’accident o es diagnostiqui la malaltia professional, i durant el temps que 
l’estat patològic produït per aquestes contingències ho requereixi.

Article 68. Contingut de l’assistència sanitària per malaltia i accident comuns.

L’assistència sanitària per malaltia i accident comuns té l’extensió i l’abast determinat 
o que es determini en el règim general de la Seguretat Social i comprèn:

a) L’atenció primària que, amb caràcter general, inclou l’assistència sanitària en 
règim ambulatori, domiciliari i d’urgència i els programes preventius d’atenció primària.

b) L’atenció especialitzada, que inclou:

1. L’assistència especialitzada en règim ambulatori i hospitalari, incloent l’hospital de 
dia i l’hospitalització a domicili, així com l’atenció d’urgència tant hospitalària com 
extrahospitalària.

2. L’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori, incloent la psicoteràpia individual, 
de grup o familiar i l’hospitalització en processos aguts i crònics.

3. La cirurgia estètica sempre que tingui relació amb accident, malaltia o malformació 
congènita.

4. Els programes preventius d’atenció especialitzada.
5. Qualsevol nova tècnica de diagnòstic o tractament que es dugui a terme amb 

càrrec a les administracions sanitàries públiques, en algun dels centres propis o concertats 
del Sistema Nacional de Salut.
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c) La prestació farmacèutica, que inclou les especialitats farmacèutiques, fórmules 
magistrals, efectes i accessoris farmacèutics i altres productes sanitaris, amb l’extensió 
determinada per als beneficiaris del règim general de Seguretat Social, en les condicions 
que determina aquest Reglament.

d) Les prestacions complementàries necessàries per a la consecució d’una 
assistència sanitària completa i adequada, com ara:

1. El transport sanitari.
2. L’oxigenoteràpia a domicili.
3. Els tractaments dietoteràpics complexos i les dietes enterals.
4. Les prestacions ortoprotèsiques.
5. Altres prestacions sanitàries.

e) Qualsevol altra prestació que es determini en l’àmbit del règim general de la 
Seguretat Social.

Article 69. Contingut de l’assistència sanitària per maternitat.

L’assistència sanitària per maternitat comprèn:

a) La preparació al part.
b) L’atenció en règim ambulatori, hospitalari i d’urgència de l’embaràs, part i puerperi, 

així com de la patologia obstètrica que es pugui produir en aquestes situacions.
c) Les prestacions farmacèutiques i complementàries derivades d’aquestes 

contingències.

Article 70. Contingut de l’assistència sanitària per accident en acte de servei i malaltia 
professional.

L’assistència sanitària per accident en acte de servei i malaltia professional comprèn:

a) Tots els tractaments i actuacions sanitàries que es considerin necessàries i amb 
el mateix contingut que especifica l’article 68 d’aquest Reglament.

b) La cirurgia estètica que tingui relació amb l’accident de servei o malaltia 
professional.

c) Tota classe de pròtesis i ortesis i altres prestacions complementàries que es 
considerin necessàries en relació amb el procés patològic derivat de l’accident en acte de 
servei o malaltia professional.

d) La prestació farmacèutica, en els termes que estableix l’article 79 d’aquest 
Reglament.

Article 71. Assistència sanitària prestada en territori nacional per mitjans propis o 
concertats.

1. L’assistència sanitària l’ha de facilitar la Mutualitat General Judicial directament o 
per concerts amb altres entitats o establiments públics o privats, preferentment amb 
institucions de la Seguretat Social. Quan l’assistència es faciliti mitjançant concert, els 
mutualistes poden elegir, bé en el moment de l’afiliació o alta, o bé dins del període que 
s’assenyali a l’efecte, l’entitat o establiment públic o privat a través del qual hagin de rebre 
la prestació d’aquesta assistència.

2. Els concerts estipulen els drets i les obligacions recíprocs de les parts, així com 
les modalitats, forma, condicions de l’assistència i les causes per les quals aquesta es 
presta als beneficiaris que hi tenen dret.
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Article 72. Assistència sanitària prestada per mitjans aliens.

1. El beneficiari que, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzi serveis sanitaris 
diferents dels que li corresponguin, ha d’abonar, sense dret a reintegrament, les despeses 
que es puguin ocasionar, sense perjudici del que preveuen els apartats següents.

2. Quan la Mutualitat General Judicial faciliti directament l’assistència sanitària i el 
beneficiari utilitzi serveis sanitaris diferents dels que tingui assignats per causa de 
denegació injustificada d’assistència sanitària o per assistència urgent de caràcter vital, 
competeix a aquella dictar resolució amb la finalitat de procedir, si s’escau, al reintegrament 
de despeses, sempre que en el segon cas es notifiqui a la Mutualitat el començament 
d’aquesta assistència.

3. Quan un beneficiari estigui adscrit a una entitat asseguradora privada concertada 
per la Mutualitat General Judicial, pot utilitzar serveis sanitaris diferents dels de l’entitat 
esmentada en les circumstàncies següents:

a) Si l’assistència sanitària sol·licitada li ha estat denegada per part de l’entitat 
asseguradora esmentada i aquesta denegació ha estat injustificada, d’acord amb el que 
estipulen els concerts vigents en cada moment. En aquest supòsit pot fer ús de serveis 
sanitaris diferents dels que li corresponguin i reclamar el reintegrament de les despeses 
ocasionades per aquests.

b) Si la utilització d’aquests serveis sanitaris ha estat deguda a una assistència 
urgent de caràcter vital. En aquest cas l’interessat pot reclamar el reintegrament de les 
despeses ocasionades per aquesta, i és indispensable que es notifiqui el començament 
de l’assistència sanitària a l’Entitat asseguradora d’adscripció del beneficiari en els 
terminis, termes i condicions que s’estableixin en els concerts oportuns.

En cas de discrepància sobre la procedència del reintegrament en les circumstàncies 
que preveuen els dos supòsits anteriors, correspon a la Mutualitat General Judicial la 
seva apreciació i resolució, sense perjudici dels possibles procediments de reclamació 
per part dels beneficiaris previstos en els concerts respectius.

4. No obstant tot l’anterior, quan un beneficiari estigui adscrit als efectes d’assistència 
sanitària a un organisme públic i faci ús de serveis sanitaris diferents dels que li 
corresponguin, està subjecte al que la normativa legal i de procediment del corresponent 
organisme disposi per a les situacions d’utilització de mitjans aliens, així com al seu règim 
jurisdiccional.

Article 73. Assistència sanitària prestada fora de territori nacional.

La utilització de serveis sanitaris a l’estranger per mutualista amb dret a aquests dóna 
dret, en condicions d’equivalència amb l’assistència sanitària prestada dins del territori 
nacional, a la cobertura de les despeses ocasionades amb motiu d’aquesta assistència, 
en els termes, condicions i formes de gestió que estableixi la Mutualitat General Judicial.

Article 74. Assistència sanitària als mutualistes destinats a l’estranger.

1. En el cas dels mutualistes destinats a l’estranger, la Mutualitat General Judicial ha 
d’establir les modalitats de prestació d’assistència sanitària que els correspongui a ells i 
als seus beneficiaris.

2. La Mutualitat General Judicial pot estendre la modalitat d’assistència sanitària 
establerta en l’apartat anterior a altres casos de mutualistes i beneficiaris amb residència 
a l’estranger.

Article 75. Obligacions de mutualistes i beneficiaris que es desplacin a l’estranger.

1. Quan un mutualista o beneficiari es desplaci a l’estranger per qualsevol causa 
s’ha d’informar en la Mutualitat General Judicial de les condicions i procediments a seguir 
per rebre l’assistència sanitària que pugui necessitar al país on s’hagi de desplaçar, de 
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conformitat amb els termes, condicions i formes de gestió que estableixi la Mutualitat 
General Judicial.

2. Competeix a la Mutualitat General Judicial definir els límits del caràcter temporal 
del desplaçament, així com la documentació a aportar per sol·licitar el reintegrament de 
despeses.

Article 76. Contingut de la prestació farmacèutica.

1. La prestació farmacèutica consisteix en la dispensació als beneficiaris 
d’assistència sanitària, a través dels procediments que preveu aquest Reglament, de les 
especialitats farmacèutiques i altres productes sanitaris, reconeguts en la legislació vigent 
i amb l’extensió determinada per als beneficiaris del règim general de la Seguretat Social. 
La prestació s’ha d’efectuar amb càrrec a la Mutualitat General Judicial i mitjançant 
l’aportació econòmica dels mateixos beneficiaris que, si s’escau, correspongui.

2. Queden exclosos en tot cas de la prestació farmacèutica els cosmètics o 
productes d’utilització cosmètica, dietètics i productes de règim, aigües minerals, elixirs 
bucodentals, dentífrics, articles de confiteria medicamentosa, sabons medicinals, 
especialitats farmacèutiques publicitàries i altres productes similars, així com tots aquells 
que, segons la normativa sanitària vigent en cada moment, estiguin o siguin exclosos del 
finançament amb càrrec a fons públics.

Article 77. Prescripció de medicaments.

1. Dins de l’àmbit d’aplicació a què es refereix l’article anterior, els facultatius que 
tinguin al seu càrrec l’assistència sanitària poden prescriure, d’acord amb les instruccions 
que a aquest efecte estableixi la Mutualitat General Judicial, qualsevol especialitat 
farmacèutica, fórmules magistrals, efectes i accessoris farmacèutics i altres productes 
sanitaris reconeguts per la legislació sanitària vigent que siguin convenients per a la 
recuperació de la salut dels seus pacients.

2. La prescripció s’ha d’efectuar en el model de recepta oficial establert per la 
Mutualitat General Judicial i amb subjecció al que preveu el Reial decret 1718/2010, de 17 
de desembre, de recepta mèdica i ordres de dispensació, les seves modificacions 
posteriors i altres normes de desplegament.

Article 78. Dispensació de medicaments.

1. La dispensació de medicaments s’ha d’efectuar:

a) A través dels establiments sanitaris als quals correspongui la prestació de 
l’assistència sanitària o per altres mitjans de les entitats o establiments públics o privats 
responsables d’aquesta assistència, sempre d’acord amb el que estableix l’article 103 de 
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat i l’article 19 de la Llei 29/2006, de 26 de 
juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

b) En els supòsits que no preveu l’apartat anterior, directament per la Mutualitat o a 
través de les oficines de farmàcia legalment establertes. A aquest fi, la Mutualitat General 
Judicial pot subscriure els concerts oportuns que han d’establir la forma i les condicions 
de facturació i pagament en què s’ha d’efectuar la dispensació.

2. La dispensació dels medicaments estrangers la importació dels quals hagi estat 
autoritzada pel Ministeri de Sanitat i Política Social i Igualtat s’ha d’efectuar a través del 
procediment que aquest estableixi a l’efecte.

3. La dispensació es pot sotmetre al compliment dels requisits previs que estableixi 
la Mutualitat General Judicial i s’ha d’efectuar d’acord amb la normativa sanitària vigent i, 
en especial, amb la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris.
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Article 79. Tipus d’aportació econòmica.

1. La dispensació de medicaments és gratuïta en els supòsits següents:

a) Tractaments que es realitzin en els establiments sanitaris i altres mitjans previstos 
en el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article anterior.

b) Medicaments que hagin de ser subministrats pels serveis de farmàcia hospitalària.
c) Tractaments que tinguin el seu origen en accident en acte de servei o malaltia 

professional. En aquest últim cas, si s’ha abonat algun import, n’és procedent el 
reintegrament.

2. En els altres casos, els beneficiaris han de participar en el pagament dels 
medicaments i altres productes sanitaris abonant un 30 per cent del seu preu de venda al 
públic, sense perjudici d’aquells supòsits en què la normativa sanitària vigent estableixi 
una altra quantitat percentual o un límit màxim de participació en la dispensació.

3. Aquests percentatges i quanties els pot revisar el Govern, a proposta del ministre 
de Justícia, amb l’informe previ dels ministeris d’Economia i Hisenda, de Treball i 
Immigració, i de Sanitat i Política Social i Igualtat.

Article 80. Talonaris de receptes.

1. La conservació, custòdia i utilització dels talonaris de receptes mèdiques és 
responsabilitat del mutualista.

2. La pèrdua o sostracció dels talonaris de receptes, aquesta última degudament 
denunciada, s’ha de comunicar immediatament a la Mutualitat General Judicial, i sol·licitar 
el justificant oportú d’haver efectuat la denúncia.

3. La conservació, custòdia i utilització dels talonaris de receptes per a estupefaents 
i psicòtrops s’ha d’ajustar al compliment de les obligacions particulars que estableix la 
seva legislació específica.

Article 81. Control i seguiment del consum de medicaments.

1. La Mutualitat General Judicial té cura que la prescripció i dispensació de 
medicaments s’efectuï d’acord amb els criteris bàsics d’ús racional que preveu la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

2. Amb aquesta finalitat, ha de promoure la realització, amb caràcter periòdic, de les 
actuacions necessàries en ordre a la detecció d’indicis racionals de consum abusiu de 
medicaments i de la utilització de receptes per damunt dels límits estimats com a usuals.

3. Sense perjudici de les mesures concretes que, en cada cas, escaigui adoptar, si 
de la investigació practicada es dedueix algun tipus de responsabilitat penal s’ha de 
posar, als efectes procedents, en coneixement del Ministeri Fiscal.

Secció 2a Prestacions per incapacitat temporal i per risc durant l’embaràs o la lactància 
natural

Article 82. Situació d’incapacitat temporal.

1. Els funcionaris en actiu compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament que 
hagin obtingut llicències per malaltia o accident que impedeixin el normal desenvolupament 
de les seves funcions i rebin assistència sanitària per a la seva recuperació, es consideren 
en situació d’incapacitat temporal.

2. Així mateix, es troba en aquesta situació el personal en actiu comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reglament que hagi obtingut llicència a conseqüència de trobar-se 
en període d’observació mèdica en cas de malaltia professional.

3. Té la mateixa consideració i efectes que la incapacitat temporal la situació de la 
funcionària que hagi obtingut llicència per risc durant l’embaràs o durant la lactància 
natural de fills menors de nou mesos.
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En el supòsit que la mutualista es trobi en situació d’incapacitat temporal, aquesta 
queda interrompuda en cas d’iniciar-se qualsevol d’aquestes últimes situacions de risc.

4. No tenen la consideració d’incapacitat temporal els permisos o llicències per part, 
adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, que estableixen, en cada cas, les 
normes que en regulin la concessió segons la carrera, cos o escala a què pertanyi 
l’interessat. Si al terme del permís per part continua la impossibilitat de la mutualista 
d’incorporar-se al treball, s’han d’iniciar les llicències que donen lloc a la incapacitat 
temporal.

Article 83. Actuacions dels òrgans de personal.

1. La concessió de les llicències al personal funcionari i el control d’aquestes 
correspon o bé al Ministeri de Justícia, o bé a les comunitats autònomes, segons tinguin 
transferits els mitjans personals i materials. Pel que fa als membres de la carrera judicial 
la concessió i el control d’aquestes recau en el president del Tribunal Superior de Justícia 
corresponent o bé en el Consell General del Poder Judicial. Pel que fa als membres de la 
carrera fiscal, de conformitat amb el que estableix l’article 72 del Reglament orgànic de 
l’Estatut del Ministeri Fiscal, la concessió i el control d’aquestes recau en el Ministeri de 
Justícia. Pel que fa als lletrats de carrera que integren el cos de lletrats del Tribunal 
Constitucional, la concessió i el control de les llicències recau en l’autoritat o òrgan a què 
es refereixi la normativa específica del Tribunal Constitucional.

2. En qualsevol moment en què es prevegi que la malaltia o lesió per accident ha 
d’impedir definitivament el desenvolupament de les funcions públiques, s’ha d’iniciar, per 
l’òrgan de jubilació competent, d’ofici o a instància de l’interessat, el procediment de 
jubilació per incapacitat permanent per al servei. Per ordre ministerial s’han d’establir els 
mecanismes necessaris per coordinar les actuacions de la Mutualitat i les de l’òrgan de 
jubilació.

Article 84. Durada de la situació d’incapacitat temporal.

1. La durada màxima de la situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia o 
lesió per accident i els períodes d’observació per malaltia professional, inclosa la de les 
pròrrogues que siguin procedents, és la que preveu l’article 128 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social o disposició que el substitueixi.

2. Els períodes d’observació referits en el paràgraf 2 de l’article 82 tenen una durada 
màxima de sis mesos, prorrogables per sis més quan s’estimi necessari per a l’estudi i 
diagnòstic de la malaltia.

3. Als efectes de còmput de terminis, es considera que existeix nova malaltia quan 
el procés patològic sigui diferent i, en tot cas, quan s’hagin interromput les llicències per 
un període d’activitat professional superior a un any. Les diferents i successives patologies 
donen dret a l’inici d’un nou període d’incapacitat temporal que, si s’escau, posa fi al que 
estigui en curs.

4. La durada de la llicència inicial es concedeix pel temps que el facultatiu hagi 
considerat com a previsible per a la curació pel període que s’estableixi, en cada cas, en 
la norma que en reguli la concessió segons la carrera, cos o escala a què pertanyi el 
malalt. Si l’estat de malaltia persisteix, la llicència inicial es prorroga automàticament en la 
forma que determini l’òrgan de personal competent en cada cas per a la seva concessió, i 
queda sense efecte si amb anterioritat es produeix la curació.

5. Els períodes de recaiguda que concorrin en la situació d’incapacitat temporal es 
computen als efectes de la durada màxima d’aquesta. S’entén que existeix recaiguda i, 
per tant, no s’inicia una nova situació d’incapacitat temporal, quan el mutualista, la 
llicència per malaltia del qual hagi conclòs, torni a necessitar assistència sanitària i a estar 
incapacitat per al servei dins el termini d’un any des que es va produir la conclusió 
d’aquesta llicència per malaltia i a conseqüència del mateix procés patològic que hagi 
determinat la seva anterior incapacitat o d’un procés similar.
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6. Els períodes d’observació previs al diagnòstic es computen als efectes de la 
durada de la incapacitat temporal, tant si el diagnòstic mèdic confirma l’existència d’una 
malaltia professional, com si es tracta d’una malaltia comuna. Al terme del termini màxim 
establert per a la durada de la incapacitat temporal, incloses les pròrrogues, el beneficiari 
passarà a la situació que sigui procedent.

7. El procés patològic o període d’observació s’ha d’acreditar mitjançant un informe 
mèdic de baixa, que l’ha d’expedir un facultatiu dependent de l’Entitat o, si s’escau, del 
Servei Públic de Salut al qual figuri adscrit el mutualista als efectes d’assistència sanitària.

Article 85. Extinció de la situació d’incapacitat temporal.

1. La situació de la incapacitat temporal s’extingeix:

a) Pel transcurs dels terminis màxims que estableix l’article anterior, incloses les 
pròrrogues si és procedent.

b) Per la incompareixença injustificada a exàmens i reconeixements mèdics.
c) Per la finalització de la llicència per malaltia que estigui en curs.
d) Per la declaració de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
e) Per la jubilació forçosa o voluntària del mutualista.
f) Per la mort del mutualista.

2. Quan la situació d’incapacitat temporal s’extingeixi pel transcurs del termini màxim 
establert, cal procedir a l’examen d’aquesta en els termes i terminis que estableix el règim 
general de la Seguretat Social a l’objecte de la corresponent qualificació de l’estat del 
funcionari com a incapacitat amb caràcter permanent per a les funcions pròpies del seu 
cos o escala i declaració de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

3. No obstant el que preveu el paràgraf anterior, en aquells casos en què, continuant 
la necessitat de tractament mèdic, per l’expectativa de recuperació o la millora de l’estat 
del funcionari amb vista a la seva reincorporació al servei, la situació clínica de l’interessat 
fes aconsellable demorar aquesta qualificació i així ho hagin dictaminat els òrgans 
competents per avaluar, qualificar i revisar la incapacitat, de la província en què aquell 
tingui el seu domicili, en informe raonat sobre la capacitat o incapacitat del funcionari, 
aquesta qualificació es pot endarrerir pel període necessari, que en cap cas no pot excedir 
els 730 dies següents a la data en què s’hagi iniciat la situació d’incapacitat temporal.

Article 86. Prestació econòmica.

En la situació d’incapacitat temporal, el mutualista té els drets següents:

a) Durant els sis primers mesos, té dret a la percepció de la totalitat de les 
retribucions previstes en les lleis i reglaments aplicables segons la seva respectiva 
carrera, cos i escala i, en especial, en la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder 
judicial, en la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres 
judicial i fiscal, en el Reial decret 1130/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el règim 
retributiu del cos de secretaris judicials, en el Reial decret 2033/2009, de 30 de desembre, 
pel qual es determinen els llocs tipus adscrits al cos de secretaris judicials a efectes del 
complement general de lloc, l’assignació inicial del complement específic i les retribucions 
per substitucions que impliquin el desenvolupament conjunt d’una altra funció i en el Reial 
decret 1033/2007, de 20 de juliol, pel qual es determinen els llocs tipus de les unitats que 
integren les oficines judicials i altres serveis no jurisdiccionals i les seves corresponents 
valoracions a efectes del complement general de lloc dels funcionaris al servei de 
l’Administració de Justícia, així com, en el que correspongui, en les normes de 
desplegament de les lleis i reglaments anteriors.

b) Des del setè mes i mentre duri aquesta situació, té dret a la percepció de les 
retribucions bàsiques i, si s’escau, la prestació per fill a càrrec i un subsidi per incapacitat 
temporal a càrrec de la Mutualitat General Judicial, de quantia fixa i invariable, que s’ha 
de calcular de conformitat amb el que estableix aquest Reglament.
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Article 87. Beneficiaris del subsidi per incapacitat temporal.

Són beneficiaris del subsidi per incapacitat temporal els mutualistes en actiu que es 
trobin en aquesta situació.

Article 88. Naixement i durada del dret al subsidi.

1. El dret al subsidi per incapacitat temporal neix a partir del dia en què finalitzi el 
termini de sis mesos a què es refereix la lletra a) de l’article 86 d’aquest Reglament.

2. El subsidi l’ha d’abonar la Mutualitat General Judicial mentre el beneficiari es trobi 
en situació d’incapacitat temporal i durant la pròrroga dels efectes d’aquesta situació.

Article 89. Extinció del dret al subsidi.

El dret al subsidi per incapacitat temporal s’extingeix:

a) Per les causes que estableixen els paràgrafs b), c), d), e) i f) de l’apartat 1 de 
l’article 85 d’aquest Reglament.

b) Per deixar de reunir els requisits exigibles per ser beneficiari de la prestació.
c) Per inici d’una nova situació d’incapacitat temporal.
d) En tot cas, per l’esgotament de la durada màxima a què es refereix l’apartat 1 de 

l’article 84 d’aquest Reglament.

Article 90. Denegació, anul·lació i suspensió del dret al subsidi.

1. El dret al subsidi per incapacitat temporal pot ser denegat, anul·lat o suspès:

a) Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar aquesta 
prestació.

b) Quan el beneficiari treballi per compte propi o d’altri durant la situació d’incapacitat 
temporal.

c) Quan el beneficiari, sense causa raonable, rebutgi o abandoni el tractament que li 
sigui indicat.

2. En aquests casos, la Mutualitat General Judicial ha de donar trasllat de la 
resolució recaiguda a l’òrgan de personal que hagi concedit la llicència, a tots els efectes 
que puguin escaure’s.

Article 91. Quantia del subsidi.

1. La quantia del subsidi per incapacitat temporal és fixa i invariable mentre duri 
aquesta situació i consisteix en la més gran de les dues quantitats següents:

a) El 80 per 100 de les retribucions bàsiques (sou i triennis), incrementats en la 
sisena part d’una paga extraordinària, corresponents al primer mes de llicència.

b) El 75 per 100 de les retribucions complementàries meritades en el primer mes de 
llicència.

2. Es consideren meritades en el primer mes de llicència les retribucions bàsiques i 
complementàries que hagin de ser imputades a aquest mes en virtut de disposició o acte 
administratiu que així ho reconegui, amb independència del moment en què se’n produeixi 
la percepció. No es consideren retribucions complementàries, a aquests efectes, les 
retribucions complementàries variables del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
reglament.

3. Si s’acrediten retribucions complementàries amb periodicitat superior a la 
mensual, per al càlcul del subsidi s’ha d’imputar al mes en què es va iniciar la primera 
llicència la part alíquota que correspongui d’aquestes retribucions.
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4. La suma de la quantia íntegra del subsidi i de les retribucions bàsiques que 
percebi l’interessat no pot excedir de l’import de les percepcions totals íntegres que el 
funcionari tingui en el primer mes de llicència.

5. En els casos en què la llicència no comprengui un mes natural complet, l’import 
del subsidi és la part proporcional equivalent als dies de la seva concessió.

Article 92. Règim d’incompatibilitats del subsidi per incapacitat temporal.

1. El subsidi per incapacitat temporal amb càrrec a la Mutualitat General Judicial és 
únic i incompatible amb qualsevol altre que es pugui generar, per la mateixa relació de 
serveis, amb càrrec a qualsevol règim públic de Seguretat Social.

2. S’han d’aplicar, als efectes d’incompatibilitats, les prescripcions efectuades 
respecte a la incapacitat temporal a l’article 5.2 de la Llei 35/1995, d’11 de desembre, 
d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.

Article 93. Situació de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural.

1. Segons estableix l’apartat 3 de l’article 82 d’aquest Reglament, la situació de la 
mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant l’embaràs o durant el període de 
lactància natural de fill menor de nou mesos té la mateixa consideració i efectes que la 
incapacitat temporal.

2. Es consideren situacions de risc durant l’embaràs i durant la lactància natural 
aquelles en què es troba la dona funcionària, inclosa en l’àmbit del mutualisme judicial, en 
els supòsits en què havent de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el 
seu estat, en els termes que preveuen els apartats 3 i 4, respectivament, de l’article 26 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, aquest canvi de lloc 
no resulta reglamentàriament, tècnicament o objectivament possible o no es pugui 
raonablement exigir per motius justificats.

3. No obstant això, en el cas de les funcionàries que es considerin incapacitades 
temporalment per haver obtingut llicència per risc durant l’embaràs o la lactància natural 
d’un fill menor de nou mesos, la prestació econòmica equivalent al subsidi per incapacitat 
temporal consisteix en un subsidi a càrrec de la Mutualitat General Judicial en quantia 
igual, durant tot el temps que duri aquesta situació, al 100 per cent de les retribucions 
complementàries meritades en el primer mes de la llicència.

4. La situació de risc durant l’embaràs finalitza quan conclogui l’última llicència per 
aquesta contingència, bé perquè comenci el permís reglamentari per part, o bé perquè es 
produeixi la reincorporació de la interessada a la seva funció habitual o a una altra de 
compatible amb el seu estat, o bé per la declaració de la situació d’incapacitat temporal. 
La prestació per risc durant la lactància natural finalitza en el moment en què el fill 
compleixi nou mesos, llevat que la beneficiària s’hagi reincorporat amb anterioritat a la 
seva funció habitual o a una altra de compatible amb la seva situació.

Secció 3a Prestacions per incapacitat permanent, gran invalidesa i lesions permanents 
no invalidants

Article 94. Incapacitat permanent.

1. El mutualista en actiu inclòs en el règim de classes passives de l’Estat que, per 
disminució psicofísica o funcional, quedi incapacitat per al desenvolupament de la funció 
i passi a la situació de jubilat, té dret, fins que compleixi l’edat en què n’hagi procedit la 
jubilació forçosa, a una prestació mensual equivalent al vint per cent de les retribucions 
bàsiques ordinàries percebudes l’últim mes en actiu, que s’ha d’actualitzar en igual 
percentatge que el que, successivament, s’aprovi per a les pensions de classes passives 
de l’Estat. S’han d’abonar, anualment, dues pagues extraordinàries del mateix import 
que la prestació mensual que es reconegui, en els mesos que es disposi per al personal 
en actiu.
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2. Tenen el mateix dret els mutualistes que, conforme al que disposa l’article 20 del 
Reial decret llei 13/2010, estiguin inclosos en el règim general de la Seguretat Social i 
se’ls hagi reconegut la incapacitat permanent total per a la professió habitual o absoluta 
per a tot treball, amb independència de les prestacions obtingudes pel règim general de la 
Seguretat Social.

3. L’edat de jubilació forçosa és la que estigui establerta legalment per a cada cos o 
escala, sense que es pugui reconèixer la prestació quan la jubilació per incapacitat 
permanent s’hagi produït durant la prolongació de la permanència en el servei actiu.

Article 95. Gran invalidesa.

S’entén per gran invalidesa la situació del mutualista jubilat que, per conseqüència de 
pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d’una altra persona per als 
actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Article 96. Declaració i revisió de la gran invalidesa.

1. La declaració i la revisió de la gran invalidesa del personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest Reglament i en la de règim de classes passives de l’Estat que hagi 
estat declarat jubilat és competència de la Mutualitat General Judicial, prèvia sol·licitud de 
dictamen preceptiu i vinculant als òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la 
incapacitat, radicats a la província en què l’interessat tingui el seu domicili.

2. La data del fet causant de la gran invalidesa s’ha d’haver produït amb anterioritat 
a la data en què el mutualista compleixi l’edat fixada legalment per a la jubilació forçosa 
dels membres de la seva carrera, cos o escala, de conformitat amb el que disposa la 
normativa reguladora del règim de Seguretat Social que els sigui aplicable.

3. La revisió de la declaració de la gran invalidesa es pot efectuar com a 
conseqüència d’una millora en les reduccions anatòmiques o funcionals que van donar 
origen a la gran invalidesa o per error de diagnòstic, mentre el mutualista es trobi en 
alguna de les circumstàncies temporals relacionades en l’anterior apartat 2, i sempre que 
hagi transcorregut el termini indicat en la resolució per la qual s’hagi declarat la gran 
invalidesa.

En cas de rehabilitació del mutualista en la seva condició de funcionari, per desaparició 
de la causa que va motivar la jubilació per incapacitat permanent per al servei, el dret a la 
prestació de gran invalidesa s’extingeix automàticament, amb els efectes d’aquesta 
rehabilitació.

4. En el supòsit que s’hagi desestimat una sol·licitud de declaració de gran invalidesa 
i que es produeixi un agreujament en les reduccions anatòmiques o funcionals sobre les 
quals va versar aquesta sol·licitud, no es pot instar novament aquesta declaració fins que 
no transcorri el termini que indiqui, a aquest efecte, la resolució desestimatòria.

5. Les resolucions que es dictin en assumptes de declaració i de revisió de la gran 
invalidesa han de ser motivades i assenyalar el termini a partir del qual es pot plantejar la 
modificació de la situació que estableixen.

Aquest termini queda sense efecte en cas que el nou procediment es basi en 
reduccions anatòmiques o funcionals diferents a les que van motivar la resolució anterior, 
així com en els supòsits en què s’hagi produït error de diagnòstic.

Article 97. Reconeixement, anul·lació, suspensió i extinció del dret a la prestació.

1. Correspon a la Mutualitat General Judicial el reconeixement, anul·lació i suspensió 
del dret a les prestacions derivades de la gran invalidesa.

2. El dret a les prestacions derivades de la gran invalidesa pot ser anul·lat o suspès:

a) Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar el dret a 
aquestes.

b) Quan el beneficiari, sense causa raonable, hagi rebutjat o abandonat els 
tractaments procedents.
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3. El dret a les prestacions derivades de la gran invalidesa s’extingeix:

a) Per revisió de la situació.
b) Per exercici de l’opció efectuada pel beneficiari en cas d’incompatibilitat amb 

altres prestacions a les quals pugui tenir dret.
c) Per mort del beneficiari.

Article 98. Prestació econòmica per gran invalidesa.

El mutualista jubilat inclòs en el règim de classes passives de l’Estat que sigui declarat 
gran invàlid té dret a una prestació vitalícia, destinada a remunerar la persona encarregada 
de la seva assistència, constituïda per la prestació que estableix l’article 94 d’aquest 
Reglament, addicionada amb una quantitat mensual equivalent al quaranta per cent de 
les retribucions bàsiques ordinàries percebudes l’últim mes en actiu, que s’actualitza 
anualment amb els percentatges aprovats per a les pensions de classes passives i es 
percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d’extraordinàries en els mesos que es 
disposi per al personal en actiu.

Article 99. Efectes econòmics de la prestació per gran invalidesa.

1. Si l’existència de la gran invalidesa concorre en el moment de la jubilació, la 
prestació per gran invalidesa s’ha d’abonar amb els efectes econòmics d’aquesta pensió.

En el supòsit que el reconeixement de la gran invalidesa s’insti una vegada 
transcorreguts cinc anys des de l’endemà de la recepció de la notificació relativa a la 
declaració de jubilació per al servei, els efectes econòmics de la prestació de gran 
invalidesa es produeixen a partir del dia primer del mes següent al de presentació de la 
sol·licitud.

2. Quan la gran invalidesa no concorre en el moment de la jubilació, els efectes 
econòmics d’aquesta es produeixen el dia primer del mes següent a la data de presentació 
de la sol·licitud de reconeixement de la gran invalidesa.

En cas que el dictamen de l’òrgan de valoració competent acrediti com a data de 
consolidació de la patologia que va donar origen a la gran invalidesa una que sigui anterior 
a la de presentació de la sol·licitud de reconeixement de la incapacitat permanent, els 
efectes econòmics de la prestació es retrotrauen, com a màxim, al primer dia del tercer 
mes anterior a la data de presentació d’aquesta sol·licitud.

3. Si el reconeixement de la gran invalidesa no es pot efectuar, per causa imputable 
a l’interessat, dins dels cinc anys comptats a partir del dia de la presentació de la 
sol·licitud, els efectes econòmics de la prestació de gran invalidesa es produeixen a partir 
del dia primer del mes següent a la data en què l’interessat hagi solucionat els defectes 
que li són imputables.

Article 100. Règim d’incompatibilitats.

1. La prestació econòmica per a la remuneració de la persona encarregada de 
l’assistència al gran invàlid és incompatible amb qualsevol altra prestació o pensió dirigida 
a la mateixa finalitat, atorgada per un règim públic de Seguretat Social.

Aquesta prestació no s’atorga al personal inclòs en el règim general de la Seguretat 
Social.

2. No obstant això, no existeix incompatibilitat quan l’interessat ha causat pensió per 
incapacitat permanent per al servei en aquest règim especial i una altra, de caràcter 
equivalent, en un altre règim públic de Seguretat Social, i en tots dos tingui dret que li 
sigui reconegut el grau de gran invalidesa.

Article 101. Lesions permanents no invalidants.

1. Les lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu, causades per malaltia 
professional o en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, per accident o risc 
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específic del càrrec, que sense arribar a causar la jubilació per incapacitat permanent del 
mutualista, suposin una disminució o alteració de la integritat física d’aquest, donen dret a 
la percepció, per una sola vegada, d’una indemnització consistent en una quantitat a tant 
alçat.

2. El reconeixement, la qualificació i l’abonament de la indemnització, si s’escau, de 
les lesions permanents no invalidants del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest 
Reglament és competència de la Mutualitat General Judicial.

3. Per a la qualificació de la lesió, mutilació o deformació i per a la fixació de la 
indemnització, la Mutualitat General Judicial ha d’aplicar el barem establert per al règim 
general de Seguretat Social, previ expedient, al qual s’han d’aportar els diferents informes 
mèdics, tant de serveis externs com interns de la Mutualitat, així com l’informe resultant 
de l’expedient al qual es refereix l’article 59.2 d’aquest Reglament.

4. Si com a conseqüència d’un accident en acte de servei o d’una malaltia 
professional s’han produït lesions o deformitats de les que regula aquest article, que 
siguin totalment independents de les que van produir les reduccions anatòmiques o 
funcionals que van ser preses en consideració per declarar la jubilació per incapacitat 
permanent per al servei, la indemnització que correspongui per les referides lesions o 
deformitats és compatible amb la pensió originada per aquesta incapacitat permanent i, si 
s’escau, amb la prestació per a la remuneració de la persona encarregada de l’assistència 
al gran invàlid del mutualisme judicial.

5. Sense perjudici del que estableix l’article 52 d’aquest Reglament respecte del 
termini general de prescripció del dret al reconeixement a les prestacions, en els casos de 
reconeixement de la indemnització per lesions permanents no invalidants, aquest termini 
comença a comptar a partir de l’endemà d’aquell en què les lesions, mutilacions o 
deformitats hagin assolit el caràcter de definitives.

Secció 4a Prestacions socials i assistència social

Article 102. Prestacions socials.

1. S’entén per prestacions socials el conjunt de mesures protectores d’aquest règim 
especial, que atenen situacions ordinàries de necessitat no cobertes per altres 
prestacions.

2. Aquestes mesures protectores inclouen, entre d’altres, les prestacions socials 
següents:

a) Assistència a jubilats.
b) Prestació d’ajuda per despeses de sepeli.
c) Programes sociosanitaris.

3. L’acció protectora d’aquest règim especial pot incloure qualssevol altres 
prestacions socials que es prestin per mitjà dels serveis de la Seguretat Social o que, no 
compresos en els apartats anteriors, es trobin establerts en el sistema de la Seguretat 
Social.

4. La incorporació de les prestacions socials a què es refereix l’apartat anterior es 
determina per ordre del Ministeri de Justícia, en què se’n regula l’abast i el règim financer, 
amb l’informe previ favorable del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Article 103. Assistència al jubilat.

1. Els mutualistes que es jubilin amb caràcter forçós per raó d’edat i que, en el 
moment de la jubilació, es trobin en situació de servei actiu, serveis especials o excedència 
voluntària per cura de familiars o per raó de violència de gènere, tenen dret a un subsidi 
de jubilació a càrrec de la Mutualitat General Judicial.

Així mateix, els mutualistes que, trobant-se en el moment de la jubilació en alguna de 
les situacions administratives previstes en el paràgraf anterior, es jubilin per incapacitat 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 186  Dijous 4 d'agost de 2011  Secc. I. Pàg. 37

permanent per al servei, tenen dret al subsidi de jubilació en arribar a la data de 
compliment de l’edat de jubilació forçosa.

Es considera edat de jubilació forçosa la prevista com a tal en els respectius 
reglaments orgànics de les diferents carreres, cossos i escales i les seves normes 
específiques de jubilació, sense que, a aquests efectes, tingui cap incidència el que 
preveuen els articles 67.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, i 492.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, que possibiliten la 
permanència en el servei actiu d’aquells funcionaris que voluntàriament ho vulguin fins 
que compleixin, com a màxim, els setanta anys.

2. La prestació econòmica consisteix en una quantitat que ascendeix al 200% de les 
retribucions bàsiques de l’última mensualitat completa percebuda en actiu pel mutualista.

3. El termini de presentació de la sol·licitud és de sis mesos a partir de l’endemà 
d’aquell en què tingui lloc la jubilació. Transcorregut aquest termini es produeix la 
prescripció del dret.

Article 104. Prestació social d’ajuda per despeses de sepeli.

1. La mort d’un titular de document d’afiliació, sigui o no mutualista, així com el d’un 
beneficiari inclòs en aquest, és causa de dret a la percepció, per una sola vegada, d’una 
ajuda econòmica destinada a contribuir a sufragar les despeses de sepeli.

La quantia de la prestació i els requisits exigits per a la seva concessió s’han de fixar, 
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i amb l’informe previ favorable del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, per resolució del gerent de la Mutualitat General Judicial 
que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

2. Són perceptors de l’ajuda per despeses de sepeli:

a) En el cas de mort del titular per dret propi, les persones que a continuació es 
relacionen, segons l’ordre de preferència excloent següent:

1r el seu cònjuge vidu no separat judicialment,
2n els fills del mutualista mort inclosos com a beneficiaris en el seu document 

d’afiliació, i
3r la persona que acrediti haver abonat les despeses de sepeli.

b) En el cas de mort del titular no mutualista, la persona que acrediti haver abonat 
les despeses de sepeli.

c) En el cas de mort d’un beneficiari, el titular del document d’afiliació en què aquell 
figuri inclòs.

3. En els supòsits en què correspongui la prestació a la persona que s’hagi fet càrrec 
de les despeses de sepeli, l’ajuda consisteix en el reintegrament d’aquestes despeses 
amb el límit previst en cada cas.

4. El termini de presentació de la sol·licitud és el que es determini en la corresponent 
resolució del gerent de la Mutualitat, de manera que transcorregut sense haver-se 
efectuat aquesta, es produeix la prescripció del dret.

Article 105. Programes sociosanitaris.

1. Els programes sociosanitaris es dirigeixen a atendre les necessitats de persones 
grans, persones amb discapacitat, drogodependents, així com d’altres persones en 
situació de dependència.

Aquests programes es poden modificar en funció de les demandes socials del conjunt 
d’afiliats i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial.

2. La modificació dels programes, la concreció de les modalitats, les condicions 
específiques d’accés a aquests, el nombre d’ajudes dins de cadascun, així com les 
quanties corresponents, es determinen d’acord amb el crèdit consignat amb aquesta 
finalitat en el pressupost de la Mutualitat General Judicial per a cada exercici econòmic, 
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mitjançant l’oportuna convocatòria pública, que s’ha d’efectuar per resolució del gerent de 
la Mutualitat General Judicial que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 106. Incompatibilitats de les prestacions socials.

Sense perjudici del règim general d’incompatibilitats i del particular que estableixin les 
normes de desplegament, les prestacions socials atorgades per la Mutualitat General 
Judicial són incompatibles amb les dispensades o finançades amb fons públics, sempre 
que estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant al subjecte i fet 
causant.

Article 107. Assistència social.

1. La Mutualitat General Judicial ha d’establir un fons d’assistència social, dins de 
les seves limitacions i de les previsions pressupostàries, que es dedica a atendre les 
situacions i estats de necessitat en què es puguin trobar els mutualistes o els seus 
beneficiaris.

2. Poden ser perceptors de les ajudes a què es refereix aquest article els mutualistes 
titulars i els seus beneficiaris.

3. El reconeixement i la durada d’aquestes ajudes es determinen per a cada cas per 
resolució del gerent sense que aquesta impliqui cap consolidació de dret a continuar-les 
percebent amb caràcter periòdic.

Article 108. Incompatibilitats de l’assistència social.

Sense perjudici del règim general d’incompatibilitats i del particular que estableixin les 
normes de desplegament, les ajudes del Fons d’assistència social atorgades per la 
Mutualitat General Judicial són incompatibles, almenys, en el tram de la seva quantia que 
resulti coincident amb les dispensades o finançades amb fons públics, sempre que 
estiguin destinades a la mateixa finalitat i existeixi coincidència quant a subjecte i fet 
causant.

Secció 5a Prestacions de protecció a la família

Article 109. Classes de prestacions de protecció a la família.

1. La Mutualitat General Judicial, en l’àmbit de protecció a la família, atorga 
prestacions de pagament periòdic i prestacions de pagament únic.

2. Les prestacions de pagament periòdic són les prestacions familiars per fill a 
càrrec amb discapacitat.

3. Les prestacions de pagament únic són les següents:

a) Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o 
acolliment múltiples.

b) Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.
c) Prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill en 

supòsits de famílies nombroses o monoparentals i en casos de mares discapacitades.

Article 110. Prestació per fill a càrrec amb discapacitat.

1. La prestació per fill a càrrec amb discapacitat es reconeix en els mateixos termes 
i condicions que els previstos per al règim general de la Seguretat Social, i correspon a la 
Mutualitat General Judicial, en l’àmbit del seu col·lectiu, el reconeixement del dret a 
aquesta i la seva gestió.

2. Quan es tracti d’alguna prestació familiar per discapacitat diferent a les que 
esmenta l’article 21 del Text refós i reconeguda per la Mutualitat General Judicial, la 
quantia de la qual sigui superior a la que es reconegui per al mateix beneficiari d’acord 
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amb l’apartat anterior, aquella en manté l’excés i aquest es va absorbint amb els augments 
que es produeixin en la prestació per fill a càrrec amb discapacitat.

Article 111. Subsidi especial per maternitat o paternitat en el supòsit d’acolliment, 
adopció o part múltiple.

1. Els mutualistes, en els casos de maternitat per part múltiple o d’acolliment 
preadoptiu o permanent múltiple o de paternitat o maternitat per adopció múltiple, tenen 
dret a un subsidi en la quantia assenyalada a l’article 113 d’aquest Reglament.

2. Són causa d’aquest subsidi:

a) Els fills nascuts en el mateix part, quan el nombre sigui igual o superior a dos.
b) Els menors que, de manera concurrent, hagin estat adoptats o acollits, tant en la 

seva modalitat preadoptiva com permanent, sempre que el nombre sigui igual o superior 
a dos i que la seva edat no superi els sis anys o que, si superen aquesta edat, siguin 
menors des del punt de vista legal i es trobin en algun d’aquests supòsits: que siguin 
persones amb discapacitat o que per les seves circumstàncies i experiències personals o 
per provenir de l’estranger, tinguin dificultats especials d’inserció social i familiar 
degudament acreditats pels serveis socials competents.

3. Es considera data del fet causant, la del part. En el cas d’adopció, la de la 
resolució judicial per la qual es constitueix aquesta i, en cas d’acolliment, tant preadoptiu 
com permanent, la de la decisió administrativa o judicial per la qual s’estableix l’acolliment.

Article 112. Beneficiaris del subsidi.

1. En cas de part múltiple, poden ser beneficiaris tant la mare com el pare, d’acord 
amb l’opció escollida per la mare, sempre que els dos progenitors siguin mutualistes.

2. En els casos d’adopció o acolliment múltiples, el beneficiari del subsidi el 
decideixen lliurement tots dos adoptants o acollidors, sempre que tots dos siguin 
mutualistes i tinguin dret a aquest subsidi. En cas de falta d’acord, és beneficiària la mare.

3. Tant en un com en altre supòsit, s’ha de manifestar expressament qui serà 
beneficiari quan un dels progenitors ostenti la consideració de mutualista de la Mutualitat 
General Judicial i l’altre pugui tenir dret al subsidi a través d’algun règim públic de 
Seguretat Social.

4. Pot ser també beneficiari del subsidi el pare, adoptant o acollidor, que sigui 
mutualista, en els supòsits següents:

a) Quan la mare, adoptant o acollidora, no tingui dret al subsidi a través d’algun 
règim públic de Seguretat Social.

b) Quan s’hagi produït la mort de la mare, adoptant o acollidora, abans que ella hagi 
sol·licitat el subsidi o hagi manifestat la seva opció a favor del pare, adoptant o acollidor. 
En aquest supòsit, el pare, adoptant o acollidor s’ha de comprometre a no exercir aquest 
dret en nom de la difunta.

5. El dret a ser beneficiari d’aquest subsidi no es veu limitat per la situació 
administrativa en què es trobi el mutualista.

Article 113. Quantia del subsidi.

La quantia del subsidi és la quantitat resultant de multiplicar per 42 l’haver regulador 
per determinar les pensions de classes passives que estableixi la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat de l’any de la data del fet causant corresponent a l’índex multiplicador 
del cos al qual pertanyi el mutualista, dividint al seu torn aquest resultat per 365. El 
producte s’ha de multiplicar pel nombre de fills, a partir del segon que neixin en un mateix 
part o de menors adoptats o acollits simultàniament.
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Article 114. Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple.

1. En cas de part o adopció múltiple, la Mutualitat General Judicial ha d’atorgar una 
prestació econòmica de pagament únic, en la quantia que figura a l’article 116 d’aquest 
Reglament.

2. Són causants d’aquesta prestació les persones que s’indiquen en l’apartat 2 de 
l’article 111 d’aquest Reglament, amb excepció dels menors acollits, tant en règim 
preadoptiu com permanent.

3. Es considera data del fet causant la del part i, en el cas d’adopció, la de la 
resolució judicial per la qual aquesta es constitueix.

Article 115. Beneficiaris de la prestació.

1. És beneficiari només un dels pares o adoptants, que ha de ser mutualista en la 
data del fet causant.

2. Si els dos pares reuneixen els requisits necessaris i conviuen, és beneficiari el 
que ells designin de comú acord, la qual cosa s’ha de manifestar mitjançant declaració 
expressa en el moment de la sol·licitud. A falta d’acord, és beneficiària la mare i, si no 
concorre la circumstància de convivència, és beneficiari el que tingui al seu càrrec la 
guarda i custòdia dels fills.

3. Quan els subjectes causants siguin orfes de pare i mare o estiguin abandonats, 
és beneficiari qui legalment se n’hagi de fer càrrec.

Article 116. Quantia de la prestació.

1. La quantia de la prestació econòmica per part o adopció múltiple es determina 
mitjançant l’aplicació de la taula següent:

Nre. de fills 
causants

Nre. de vegades de l’import 
mensual de salari mínim 

interprofessional

2
3

4 i més

4
8

12

2. L’import del salari mínim interprofessional és el vigent en la data del fet causant.

Article 117. Normes generals per a les prestacions d’adopció o part múltiple.

1. El pagament d’una o, si s’escau, de les dues ajudes econòmiques, s’ha de fer 
efectiu en un sol abonament.

2. Les dues ajudes econòmiques en els casos d’adopció o part múltiple, causades 
pels mateixos subjectes, són compatibles entre si. Així mateix, les dues ajudes són 
compatibles, si s’escau, amb les prestacions per fill a càrrec amb discapacitat que puguin 
correspondre.

3. El mateix fet causant dóna lloc, exclusivament, a percebre, per una sola vegada, 
cadascun dels tipus d’ajudes econòmiques en els casos d’adopció o part múltiple, tant 
amb càrrec a aquest règim especial com a qualsevol altre règim del sistema de la 
Seguretat Social.

Article 118. Prestació econòmica de pagament únic per naixement o adopció de fill en 
supòsits de famílies nombroses o monoparentals i en els casos de mares 
discapacitades.

La prestació es reconeix en els mateixos termes i condicions que els previstos per al 
règim general de la Seguretat Social, i correspon a la Mutualitat General Judicial, en 
l’àmbit del seu col·lectiu, el reconeixement del dret a aquesta i la seva gestió.
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CAPÍTOL VI

Normes estatutàries de la mutualitat general judicial

Secció 1a Naturalesa i normativa aplicable

Article 119. Naturalesa i normativa aplicable.

1. La Mutualitat General Judicial és un organisme públic amb personalitat jurídica 
pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió en els 
termes que estableix per als organismes autònoms la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat. Com a tal organisme, 
depèn del Ministeri de Justícia, al qual en correspon la direcció estratègica i l’avaluació i 
control dels resultats de la seva activitat.

2. La Mutualitat General Judicial, d’acord amb el que estableix l’article 5 del text 
refós de 23 de juny de 2000, es regeix quant al règim economicofinancer, patrimonial, 
pressupostari, comptable i al d’intervenció i control financer de les prestacions, així com 
pel que fa al règim de concerts per a la prestació dels serveis d’assistència sanitària i 
farmacèutica, pel mateix text refós, per les normes reglamentàries que, com aquesta, el 
despleguin, per la Llei general pressupostària en les matèries en les quals sigui aplicable 
i, supletòriament per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’Administració General de l’Estat.

Secció 2a Règim econòmic

Article 120. Patrimoni de la Mutualitat.

Les quotes, béns, drets, accions i recursos de qualsevol altra classe de la Mutualitat 
General Judicial constitueixen el patrimoni d’aquesta, diferent del patrimoni de l’Estat, el 
qual està afecte al compliment dels fins que li són propis.

Article 121. Recursos econòmics.

Per al compliment dels seus fins, els recursos econòmics de la Mutualitat General 
Judicial estan constituïts per:

a) Les aportacions econòmiques de l’Estat a què es refereix el paràgraf b) de 
l’apartat 2 de l’article 21 d’aquest Reglament.

b) Les quotes dels mutualistes.
c) Les subvencions estatals i aquells altres recursos de naturalesa pública que li 

corresponguin d’acord amb la normativa vigent.
d) Els béns i valors que constitueixen el patrimoni de l’entitat.
e) Els béns, drets i accions de les mutualitats integrades en el Fons especial de la 

Mutualitat General Judicial.
f) Els fruits, rendes, interessos i qualssevol altres productes dels seus béns 

patrimonials.
g) Qualssevol altres recursos privats que s’obtinguin per al compliment dels seus 

fins.

Article 122. Sistema financer.

1. El sistema financer de la Mutualitat General Judicial és el de repartiment i, la seva 
quota, revisable periòdicament.

2. En els casos en què la naturalesa de les prestacions ho requereixi, s’han de 
constituir així mateix fons d’anivellament i de garantia per cobrir possibles dèficits de 
cotització o en casos anormals de sinistralitat.
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3. Els fons d’anivellament i garantia i qualssevol altres que no s’hagin de destinar de 
manera immediata al compliment d’obligacions reglamentàries, poden ser invertits de 
manera que es coordinin les finalitats de caràcter social amb l’obtenció de la major 
rendibilitat compatible amb la seguretat de la inversió i una liquiditat en grau adequat a les 
finalitats que aquelles hagin d’atendre.

4. El ministre de Justícia, amb l’informe previ del Ministeri d’Economia i Hisenda, ha 
de proposar al Consell de Ministres les normes que, amb rang de Reial decret, hagin de 
ser promulgades per a la inversió d’aquests fons.

Secció 3a Règim pressupostari, comptable, d’intervenció i de control

Article 123. Pressupostos.

1. Dins de l’àmbit dels pressupostos generals de l’Estat, la Mutualitat General 
Judicial ha d’elaborar l’avantprojecte de pressupost, de conformitat amb les normes 
generals en la matèria, i ordenar els crèdits orgànicament i funcionalment, segons la 
classificació econòmica vigent, recollir les dotacions necessàries per cobrir l’acció 
protectora i els mitjans necessaris per portar-la a terme, i finançar les despeses amb els 
recursos econòmics que descriu l’article 121 d’aquest Reglament.

2. El règim pressupostari de la Mutualitat General Judicial es regula pel que disposa 
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i les seves normes de 
desplegament, sense perjudici de les seves possibles peculiaritats quant a les normes 
sobre despeses, pagaments, intervenció i comptabilitat, per a la qual cosa el Ministeri 
d’Economia i Hisenda, la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, i el Ministeri de 
Justícia amb informe favorable d’aquell departament ministerial, han de dictar les normes 
oportunes en l’exercici de les competències que en cada cas tinguin atribuïdes.

Article 124. Tresoreria.

Els ingressos i pagaments que ha d’efectuar la Mutualitat General Judicial es 
canalitzen a través dels comptes oberts en el Banc d’Espanya, d’acord amb el que 
estableix la Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya, i en altres entitats 
de crèdit, amb les quals es consideri necessari contractar la prestació de servei, per al 
compliment dels fins propis de la Mutualitat. D’aquestes contractacions, que s’han de 
portar a terme mitjançant procediment negociat amb un mínim de tres ofertes i sense 
necessitat d’exigir prestació de garantia definitiva, així com de l’obertura dels comptes 
resultants, se n’ha de donar compte a la Direcció General del Tresor i Política Financera.

Article 125. Crèdits ampliables.

Es consideren ampliables, en la quantia resultant de les obligacions que es reconeguin 
i liquidin segons les disposicions en cada cas aplicables, els crèdits que, afectes a l’àmbit 
de gestió del mutualisme judicial, s’especifiquin com a tals en les lleis anuals de 
pressupostos generals.

Article 126. Operacions de crèdit a curt termini.

La Mutualitat General Judicial, dins dels límits fixats en el seu pressupost i amb 
autorització del Govern, a proposta del ministre de Justícia i amb l’informe previ del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, pot convenir operacions de crèdit a curt termini i de 
tresoreria. Aquestes últimes han de quedar cancel·lades en el període de vigència del 
pressupost.

Article 127. Despeses d’administració.

Els crèdits per a despeses d’administració de la Mutualitat General Judicial no poden 
excedir del 5% dels recursos econòmics previstos per a l’exercici econòmic corresponent.
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Article 128. Comptes anuals.

La Mutualitat General Judicial ha de formar i retre els seus comptes d’acord amb els 
principis i normes de comptabilitat que recull el Pla general de comptabilitat pública i les 
seves normes de desplegament, així com les disposicions generals contingudes a l’efecte 
a la Llei general pressupostària.

Secció 4a Règim de contractació

Article 129. Contractació.

1. El Règim de la contractació de la Mutualitat General Judicial s’ha d’ajustar al que 
disposa per als organismes autònoms la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, amb la particularitat que preveu l’apartat 3 següent, d’acord amb el que 
estableix l’apartat 2 de l’article 5 del Text refós, respecte al règim de concerts per a la 
prestació dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica.

2. El gerent de la Mutualitat General Judicial és l’òrgan de contractació de 
l’organisme i està facultat per subscriure en nom seu els contractes en l’àmbit de la seva 
competència, sense perjudici, si s’escau, de les autoritzacions que siguin procedents 
d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

3. La prestació de serveis assistencials per entitats públiques, societats mèdiques, 
col·legis farmacèutics i altres entitats o empreses, que siguin necessaris per al compliment 
dels fins de l’acció protectora de la Mutualitat General Judicial, sigui quin en sigui l’import i 
la modalitat que revesteixin (convenis, concerts, pòlisses, o altres modalitats anàlogues), 
es convé de manera directa entre la Mutualitat i l’entitat corresponent, amb informe previ 
de l’Advocacia de l’Estat del Ministeri de Justícia, i de la Intervenció Delegada en 
l’organisme sobre el projecte de conveni, concert, pòlissa o document en el qual constin 
les condicions de prestació.

Secció 5a Adquisició, administració i disposició dels béns patrimonials

Article 130. Normativa aplicable.

L’adquisició, administració i disposició dels béns patrimonials es regeixen pel que 
disposa aquesta secció i, en el que no s’hi preveu, per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les administracions públiques i les seves normes de desplegament.

Article 131. Adquisició a títol onerós dels béns immobles.

L’adquisició a títol onerós de béns immobles per la Mutualitat General Judicial per al 
compliment dels seus fins s’ha d’efectuar, amb l’informe previ favorable del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, mitjançant concurs públic, llevat que, concorrent les circumstàncies 
previstes a l’article 116.4 de la Llei del patrimoni de les administracions públiques, el 
ministre de Justícia autoritzi l’adquisició directa.

Article 132. Arrendaments i altres formes d’explotació de béns.

Els arrendaments de béns immobles que hagi d’efectuar la Mutualitat General Judicial 
per a la instal·lació dels seus serveis, així com els contractes per a l’explotació dels seus 
béns patrimonials, s’han d’adjudicar per concurs públic, excepte en aquells casos, que 
preveu la Llei del patrimoni de les administracions públiques, en els quals el ministre de 
Justícia autoritzi la contractació en manera directa.

Article 133. Alienació de béns immobles.

1. L’alienació dels béns immobles de la Mutualitat General Judicial s’ha de portar a 
terme d’acord amb les normes següents:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 186  Dijous 4 d'agost de 2011  Secc. I. Pàg. 44

a) Declaració d’alienabilitat i acord d’alienació dels béns: la Mutualitat General 
Judicial pot alienar els seus béns propis quan resultin innecessaris per al compliment dels 
seus fins, amb l’informe previ de la Comissió Permanent de la Mutualitat General Judicial 
i declaració d’alienabilitat i acord d’alienació adoptat pel ministre de Justícia. Quan el valor 
dels béns excedeixi de la quantia que determina l’article 135 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del patrimoni de les administracions públiques, l’autorització de venda dels 
béns immobles ha de ser aprovada pel Consell de Ministres.

b) Depuració física i jurídica dels béns: abans de procedir-ne a l’alienació s’han de 
depurar físicament i jurídicament els immobles que es pretenguin alienar.

c) Comunicació al Ministeri d’Economia i Hisenda: amb caràcter previ a la seva 
alienació, la Mutualitat General Judicial ha de comunicar la declaració d’alienabilitat de 
l’immoble al Ministeri d’Economia i Hisenda, que pot optar per incorporar els béns al 
patrimoni de l’Estat per afectar-los a qualsevol altre servei de l’Administració o dels seus 
organismes públics. Transcorreguts tres mesos des de la notificació al Ministeri 
d’Economia i Hisenda sense haver rebut contestació, s’entén que aquest Ministeri no opta 
per incorporar els béns al patrimoni de l’Estat.

d) Taxació dels béns: abans de procedir a l’alienació de qualsevol bé immoble és 
imprescindible fer una taxació pericial, sigui per serveis tècnics de l’Administració o, 
excepcionalment, per serveis externs de taxació. L’aprovació de la taxació correspon al 
gerent de la Mutualitat General Judicial.

2. Els procediments d’alienació són el concurs, la subhasta pública, la permuta i 
l’alienació directa, que són aplicables d’acord amb la normativa vigent.

3. En les vendes directes d’immobles, així com en les vendes efectuades per 
subhasta, es pot admetre el pagament ajornat de preu de venda, per període no superior 
a 10 anys, en les condicions que determinen la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques i les seves disposicions de desplegament.

CAPÍTOL VII

Recursos i règim jurisdiccional

Article 134. Recursos i règim jurisdiccional.

1. Els actes i resolucions dictats en matèria de mutualisme judicial pel gerent de la 
Mutualitat General Judicial, o pels òrgans que actuïn per delegació seva, no posen fi a la 
via administrativa, i són susceptibles de recurs d’alçada davant el ministre de Justícia, o 
davant l’òrgan en qui aquest delegui, de conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Esgotada la via administrativa, es poden recórrer en via judicial 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

2. S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior i, en tot cas, posen fi a la via 
administrativa, les resolucions a què es refereixen els paràgrafs a) i b) de l’art. 109 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i les dictades en matèria de personal pel gerent de la 
Mutualitat. En aquests supòsits, és procedent el recurs de reposició, amb caràcter 
potestatiu, quan correspongui, i el contenciós administratiu d’acord amb la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar en la forma que determina 
l’art. 118 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

4. Les reclamacions prèvies, en assumptes civils i laborals, les ha de resoldre el 
gerent de la Mutualitat General Judicial.
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Article 135. Terminis per resoldre i notificar.

1. Els actes i resolucions en matèria de mutualisme judicial s’han de produir dins 
dels terminis que, per resoldre i notificar, estableixen per a cada un dels procediments les 
normes vigents, per a la qual cosa té caràcter informatiu per als interessats la publicació 
oficial de la relació de procediments de l’Administració General de l’Estat.

2. En cas que no es dicti resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre estimada 
o desestimada segons els efectes que preveuen les Lleis per al silenci administratiu i que 
assenyala la publicació a què es refereix l’apartat anterior.

CAPÍTOL VIII

Infraccions i sancions

Article 136. Disposicions generals.

1. De conformitat amb el que preceptua l’article 44 de la Llei 53/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, les infraccions i sancions 
en matèria de Seguretat Social que han de regir en l’àmbit del mutualisme judicial són les 
que preveu aquest Reglament, d’acord amb la predeterminació establerta en el Text refós 
de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost. La competència per sancionar les infraccions comeses en aquest 
àmbit correspon als òrgans que assenyala l’apartat 3 d’aquest article.

2. Els mutualistes i beneficiaris compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquest règim 
especial, així com el personal de la Mutualitat General Judicial que estigui obligat a actuar 
en matèria de mutualisme judicial, són responsables de les accions o omissions a ells 
imputables que constitueixin infracció segons estableixen els articles següents.

3. Són òrgans competents per sancionar les conductes infractores dels mutualistes i 
beneficiaris:

a) El ministre de Justícia, a proposta de la Mutualitat General Judicial, per a les 
infraccions molt greus.

b) El secretari d’Estat de Justícia, a proposta així mateix de la Mutualitat General 
Judicial, per a les infraccions greus.

c) El gerent de la Mutualitat, per a les infraccions lleus.

4. El règim disciplinari del personal al servei de la Mutualitat General Judicial és el 
que legalment sigui aplicable segons l’Administració de procedència.

Article 137. Infraccions dels mutualistes i beneficiaris.

1. De conformitat amb el que estableix l’article 24 del Text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 
d’agost, es consideren infraccions lleus:

a) No facilitar a la Mutualitat General Judicial, quan se sigui requerit per a això, les 
dades necessàries per a l’afiliació o l’alta.

b) No comunicar les alteracions que en relació amb les dades indicades en la lletra 
anterior es produeixin i, en general, l’incompliment dels deures de caràcter informatiu.

2. D’acord amb l’article 25 del Text refós indicat en l’apartat anterior, es consideren 
infraccions greus:

a) Efectuar treballs per compte propi o d’altri durant la percepció de prestacions, 
quan existeixi incompatibilitat legalment o reglamentàriament establerta.

b) No comparèixer, llevat de causa justificada, als reconeixements mèdics que siguin 
procedents, així com no presentar els antecedents, justificants o dades que no constin en 
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la Mutualitat, quan se sigui requerit per a això i afectin el dret a la continuïtat en la 
percepció de la prestació, sense que la Mutualitat pugui accedir-hi directament.

c) No comunicar, llevat de causa justificada, les baixes en les prestacions en el 
moment en què es produeixin situacions determinants de suspensió o extinció del dret, o 
quan es deixin de reunir els requisits per al dret a la seva percepció, quan per qualsevol 
de les causes esmentades s’hagi percebut indegudament la prestació.

3. D’acord amb l’article 26 del Text refós, es consideren infraccions molt greus:

a) Actuar fraudulentament amb la finalitat d’obtenir prestacions indegudes o 
superiors a les que corresponguin; o prolongar-ne indegudament el gaudi mitjançant 
l’aportació de dades o documents falsos.

b) Simular la situació administrativa en què es troba el funcionari.
c) Ometre declaracions legalment obligatòries o altres incompliments que puguin 

ocasionar percepcions fraudulentes.

Article 138. Sancions als mutualistes i beneficiaris.

1. Les infraccions s’han de sancionar de la manera següent:

a) Les lleus, amb pèrdua de la prestació, subsidi o pensió fins a un mes.
b) Les greus, amb pèrdua de la prestació, subsidi o pensió fins a un període de tres 

mesos.
c) Les molt greus, amb pèrdua de la prestació fins a un període de sis mesos o amb 

extinció d’aquesta. Igualment es pot excloure el sancionat del dret a percebre qualsevol 
prestació econòmica per un període de fins a un any.

2. La sanció procedent a cadascun dels supòsits anteriorment enumerats s’ha de 
graduar tenint en compte les circumstàncies que concorrin en la infracció, així com, si 
s’escau, la reincidència.

3. La Mutualitat General Judicial pot acordar la suspensió cautelar de la prestació 
fins que la resolució administrativa que imposi la sanció sigui definitiva, en el supòsit que 
la transgressió de les obligacions afectin el compliment i la conservació dels requisits que 
donen dret a la prestació.

4. Les sancions a què es refereix aquest article s’entenen sense perjudici del 
reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

Article 139. Infraccions del personal al servei de les administracions públiques que 
actuïn en matèria de mutualisme judicial.

1. Quan es tracti d’infraccions presumptament comeses pel personal al servei de les 
administracions públiques que estigui obligat a actuar en matèria de mutualisme judicial, 
la Mutualitat General Judicial ho ha de comunicar als òrgans de l’Administració Pública o 
organisme de destinació del funcionari per determinar la responsabilitat consegüent i, si 
s’escau, proposició a l’òrgan competent que correspongui segons la relació que estableix 
l’apartat 3 de l’article 136 d’aquest Reglament, de la sanció que escaigui.

2. D’acord amb el que estableix l’article 21 del Text refós de la Llei sobre infraccions 
i sancions en l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, es 
consideren infraccions lleus:

a) No conservar, durant quatre anys, la documentació o els registres o els suports 
informàtics en què s’hagin transmès les dades corresponents que acreditin el compliment 
de les obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes o variacions que, si s’escau, es 
produeixin en relació amb aquestes matèries, així com els documents i rebuts justificatius 
de l’ingrés de les cotitzacions.

b) No comunicar en el temps establert les baixes, així com les altres variacions que 
afectin la situació administrativa dels funcionaris inclosos en aquest règim especial.
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c) No facilitar a la Mutualitat General Judicial les dades, certificacions i declaracions 
que s’estigui obligat a proporcionar, o ometre-les, o consignar-les inexactament.

3. De conformitat amb el que estableix l’article 22 del Text refós esmentat en el punt 
anterior, es consideren infraccions greus:

a) No comunicar en temps i forma l’afiliació inicial o l’alta dels funcionaris inclosos 
en aquest règim especial.

b) No ingressar, en la forma i termini procedents, les quotes corresponents; o no 
efectuar l’ingrés en la quantia deguda, sempre que la falta d’ingrés no obeeixi a una 
situació extraordinària.

4. D’acord amb el que estableix l’article 23 d’aquest Text refós, es consideren 
infraccions molt greus:

a) Retenir indegudament, i no ingressar-la dins el termini, la quota de la Mutualitat 
General Judicial descomptada als funcionaris; o efectuar descomptes, sense ingressar-
los, superiors als legalment establerts.

b) Falsejar documents perquè els mutualistes o beneficiaris obtinguin o gaudeixin 
fraudulentament de les prestacions.

c) Efectuar declaracions o consignar dades falses o inexactes en els documents de 
cotització que ocasionin deduccions fraudulentes de les quotes que s’han de satisfer a la 
Mutualitat General Judicial.

d) No facilitar a la Mutualitat General Judicial les dades identificatives de titulars de 
prestacions econòmiques, així com, en allò que determinin o condicionin el dret a 
percebre-les, els dels beneficiaris, cònjuges i altres membres de la unitat familiar, o els 
dels seus imports.

Article 140. Procediment.

1. Per a l’aplicació de les sancions previstes en aquest capítol a mutualistes i 
beneficiaris, s’ha de seguir el procediment sancionador que preveu la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i les seves normes de desplegament.

2. Per a les sancions per infraccions del personal al servei de les administracions 
públiques que actuïn en matèria de mutualisme judicial és aplicable la legislació vigent en 
matèria disciplinària, tenint en compte el que assenyala l’apartat 1 de l’article 139.

3. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sense perjudici dels procediments 
que s’hagin de seguir en àmbits jurisdiccionals.

Article 141. Recursos i prescripció.

1. Contra les resolucions recaigudes en els procediments sancionadors i disciplinaris 
es poden interposar els recursos administratius i jurisdiccionals que legalment escaiguin.

2. Per a la prescripció d’infraccions i de sancions de mutualistes i beneficiaris cal 
atenir-se al que disposa el procediment sancionador que preveu la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i, si es tracta d’infraccions del personal al servei de les administracions públiques 
que actuïn en matèria de mutualisme judicial, s’ha d’aplicar la prescripció prevista en el 
procediment disciplinari o jurisdiccional que correspongui a l’Administració Pública a la 
qual pertanyi el subjecte responsable.

Disposició addicional primera. Fons especial.

1. Sense perjudici del que disposen les reglamentacions respectives, a les pensions 
i altres prestacions de les mutualitats integrades en el Fons especial de la Mutualitat 
General Judicial els són aplicables, amb caràcter supletori i en allò que sigui procedent, 
les normes generals de l’acció protectora que conté aquest Reglament.
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2. La Mutualitat General Judicial pot sol·licitar als titulars de pensions del Fons 
especial la justificació d’aquells extrems que originen l’aptitud legal per a la percepció 
d’aquestes pensions, i en pot acordar la suspensió del pagament en el supòsit de no 
rebre adequada contestació al seu requeriment.

Disposició addicional segona. Beneficiaris col·legiats en col·legis professionals.

Als efectes del que disposa l’article 14, apartat 2, paràgraf c) d’aquest Reglament, 
s’entén que estan protegits per títol diferent els qui exercitin l’opció de pertànyer a una 
mutualitat de previsió social, d’acord amb el que preveu la disposició addicional 
quinzena, apartat 1, paràgraf tercer, de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades, sempre que aquesta mutualitat presti 
equivalent cobertura d’assistència sanitària, i que el professional col·legiat l’hagi 
contractat.

Disposició addicional tercera. Membres de les carreres, cossos i escales de 
l’Administració de Justícia que hagin exercitat el dret de transferència a la Unió 
Europea als efectes de drets passius.

Els membres de les carreres, cossos i escales de l’Administració de Justícia que 
hagin estat causa de baixa en la Mutualitat General Judicial com a conseqüència 
d’haver exercitat el dret de transferència que estableix l’article 11.2 de l’annex VIII de 
l’Estatut dels funcionaris de les comunitats europees, aprovat pel Reglament 259/1968, 
del Consell, de 29 de febrer, són causa d’alta obligatòria en la Mutualitat General 
Judicial, quan passin a una situació administrativa de les esmentades a l’article 10 
d’aquest Reglament.

Disposició addicional quarta. Règim de les prestacions familiars per discapacitat a 
extingir i altres.

Les prestacions familiars per discapacitat diferents de les esmentades en la secció 5a 
del capítol V d’aquest Reglament es mantenen amb el caràcter a extingir. Aquestes 
prestacions són compatibles, si s’escau, amb les ajudes econòmiques en els casos de 
part o adopció múltiple, definides també en el capítol V, quan les dues prestacions puguin 
concórrer. També es mantenen amb el caràcter a extingir els drets, qualitats i situacions 
reconegudes d’acord amb l’anterior normativa que es vegin afectats per les normes que 
estableix aquest Reglament.

Disposició addicional cinquena. Cessió de dades entre la Mutualitat General Judicial i 
les comunitats autònomes.

1. A fi de mantenir actualitzades les dades identificatives del col·lectiu de la Mutualitat 
General Judicial, les comunitats autònomes que ostenten competències sobre el personal 
al servei de l’Administració de Justícia han d’informar mensualment aquesta Mutualitat de 
la situació del personal de l’Administració de Justícia inclòs al camp d’aplicació del 
mutualisme judicial gestionat per aquestes, sense que, en cap cas, es puguin remetre 
dades relacionades amb la salut de les persones.

2. Amb la mateixa periodicitat, les comunitats autònomes i la Mutualitat General 
Judicial han d’intercanviar la informació corresponent als col·lectius que, en virtut dels 
concerts subscrits a l’efecte amb institucions de la Seguretat Social, rebin assistència 
sanitària a través dels serveis de salut de cada comunitat autònoma, amb les mateixes 
prevencions que estableix el número anterior.

3. Les dades que es proporcionin en virtut del que disposa aquesta disposició 
addicional són objecte de les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, i les seves normes 
de desplegament.
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Disposició addicional sisena. Tramitació i obtenció dels comunicats d’incapacitat 
temporal, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural per mitjans electrònics.

La Mutualitat General Judicial ha d’estudiar la possibilitat d’establir un sistema 
d’expedició, per mitjans electrònics, dels comunicats d’incapacitat temporal, risc durant 
l’embaràs o risc durant la lactància natural.
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