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I. Disposicions generals

MINISTERI D’HISENDA

10921 REIAL DECRET 1088/2000, de 9 de juny, pel
qual es modifiquen el Reglament de l’impost
sobre la renda de les persones físiques i el
Reglament de l’impost sobre societats en
matèria de retencions sobre arrendaments o
subarrendaments d’immobles. («BOE» 139,
de 10-6-2000.)

Aquest Reial decret modifica els reglaments de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques i de l’impost
sobre societats amb la finalitat de rebaixar del 18 al
15 per 100 el tipus que s’aplica per determinar l’import
de la retenció a practicar sobre els rendiments proce-
dents de l’arrendament o subarrendament d’immobles
urbans.

La modificació és exigida per les recents sentències
del Tribunal Suprem de 2 i 18 de març de 2000, que
han anu�at els preceptes dels reglaments esmentats que
establien el tipus de retenció en el 18 per 100.

Per establir el nou tipus de retenció s’ha tingut present
la doctrina que l’Alt Tribunal ha elaborat en relació amb
el règim de les retencions a compte dels impostos per-
sonals, així com altres consideracions de política tribu-
tària i econòmica. En particular, el propòsit de reduir
la quantia d’aquest pagament a compte en termes com-
patibles amb l’objectiu d’equilibri pressupostari.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de Ministres a la reunió del dia 9 de juny
de 2000,

D I S P O S O :

Article primer. Modificació de l’article 93 del Regla-
ment de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.

L’article 93 del Reglament de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, aprovat per l’article únic del
Reial decret 214/1999, de 5 de febrer, queda redactat
de la manera següent:

«Article 93. Import de les retencions sobre arren-
daments i subarrendaments d’immobles.

La retenció que s’ha de practicar sobre els ren-
diments procedents de l’arrendament o el subarren-
dament d’immobles urbans, sigui quina sigui la seva
qualificació, és el resultat d’aplicar el percentatge
del 15 per 100 sobre tots els conceptes que se
satisfacin al llogater, exclòs l’impost sobre el valor
afegit.

Aquest percentatge s’ha de dividir per dos quan
l’immoble urbà estigui situat a Ceuta o Melilla, en
els termes que preveu l’article 55.4 de la Llei de
l’impost.»

Article segon. Modificació de l’article 62 del Regla-
ment de l’impost sobre societats.

L’apartat 1 de l’article 62 del Reglament de l’impost
sobre societats, aprovat per l’article 1 del Reial decret
537/1997, de 14 d’abril, queda redactat de la manera
següent:

«1. El percentatge al qual s’ha d’efectuar la
retenció o l’ingrés a compte és, amb caràcter gene-
ral, el 18 per 100.

En el cas d’arrendament i subarrendament d’im-
mobles urbans, el percentatge és el 15 per 100.
Aquest percentatge s’ha de dividir per dos si es
tracta de rendes procedents d’immobles urbans
situats a Ceuta, Melilla o les seves dependències,
obtingudes per entitats domiciliades en els territoris
esmentats o que hi operin mitjançant un establi-
ment o una sucursal.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El que disposa aquest Reial decret entra en vigor l’en-
demà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».

Madrid, 9 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Hisenda,

CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

MINISTERI

DE SANITAT I CONSUM

10922 REIAL DECRET 1091/2000, de 9 de juny, pel
qual s’aprova la Reglamentació tecnicosani-
tària específica dels aliments dietètics desti-
nats a usos mèdics especials. («BOE» 139,
de 10-6-2000.)

El Reial decret 2685/1976, de 16 d’octubre, va aprovar
la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la cir-
culació i el comerç de preparats alimentaris per a règims
dietètics i/o especials, modificat posteriorment pels reials
decrets 1424/1982, de 18 de juny; 2353/1986, de 10
d’octubre; 1426/1988, de 25 de novembre; 1809/1991,
de 13 de desembre, i 431/1999, de 12 de març.

El Reial decret 1809/1991, de 13 de desembre, esta-
bleix en el seu únic annex la relació dels productes ali-
mentaris que han de ser objecte de legislació específica
mitjançant reglamentacions tecnicosanitàries. En aques-
ta relació figuren, entre altres, els aliments dietètics des-
tinats a usos mèdics especials.
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Per això, per garantir, d’una banda, que aquests pro-
ductes satisfan les necessitats nutricionals particulars de
les persones afectades per una malaltia, un trastorn o
una afecció específics, o desnodrides per causa d’aques-
ta afecció, i que, per l’altra, aquests productes s’admi-
nistren sota supervisió mèdica, amb l’assistència d’altres
professionals sanitaris, i que, a més, atesa la seva natu-
ralesa i destinació, l’etiquetatge ha de tenir establertes
regles específiques que incorporin excepcions i addicions
a la norma general d’etiquetatge dels productes alimen-
taris, la Comissió Europea ha adoptat recentment la
Directiva 1999/21/CE, de 25 de març, sobre aliments
dietètics destinats a usos mèdics especials.

No obstant això, hi ha altres productes dietètics que
per la seva composició i finalitat no estan inclosos en
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, com és el cas
dels aliments per a prematurs i dels aliments d’un valor
energètic molt baix per a la pèrdua de pes, respecte
dels quals la Comissió ha posat de manifest a l’Acta
de la 69a reunió del Comitè Permanent de Productes
Alimentaris que no estan regulats per l’esmentada Direc-
tiva 1999/21/CE. Per a aquests productes els requisits
específics s’han d’establir posteriorment i romanen sub-
jectes als requisits generals que, per als productes ali-
mentaris destinats a una alimentació especial, estan
determinats en el Reial decret 2685/1976, de 16 d’oc-
tubre, i les seves modificacions posteriors.

Mitjançant aquesta disposició, que es dicta a l’empara
de l’article 149.1.16a de la Constitució, i d’acord amb el
que estableixen els articles 40.2 i 40.4 de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, excepte l’article 6, que
es dicta en virtut de la competència exclusiva de l’Estat
en matèria de comerç exterior i sanitat exterior, a l’empara
del que disposa l’article 149.1.10a i 16a de la Constitució
i d’acord amb l’article 38 de l’esmentada Llei 14/1986,
de 25 d’abril, s’incorpora la Directiva esmentada al nostre
ordenament jurídic.

En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat oïts
els sectors afectats i s’ha emès l’informe preceptiu de
la Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat
i Consum, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 9 de juny de 2000,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret estableix els requisits de com-
posició i etiquetatge que han de complir els aliments
dietètics destinats a usos mèdics especials definits a
l’article 2 i presentats com a tals.

Article 2. Definicions i classificació.

1. Als efectes d’aquesta disposició, s’entén per:

a) «Lactant», un nen d’edat inferior a dotze mesos.
b) Els «aliments dietètics destinats a usos mèdics

especials» són els aliments destinats a una alimentació
especial, que han estat elaborats o formulats especial-
ment per al tractament dietètic de pacients sota super-
visió mèdica. Aquests aliments estan destinats a satisfer
totalment o parcialment les necessitats alimentàries dels
pacients amb una capacitat limitada, deficient o altera-
da per ingerir, digerir, absorbir, metabolitzar o excretar
aliments normals o determinats nutrients o metabòlits
d’aquests aliments, o bé que necessitin altres nutrients
determinats clínicament amb un tractament dietètic que
no es pugui efectuar únicament modificant la dieta nor-
mal, amb altres aliments destinats a una alimentació
especial, o mitjançant ambdues coses.

2. Els aliments dietètics destinats a usos mèdics
especials es classifiquen en les categories següents:

a) Aliments complets amb una formulació en
nutrients normal que, si es consumeixen d’acord amb
les instruccions dels fabricants, poden constituir l’única
font d’aliment per a les persones a qui van destinats.

b) Aliments complets amb una formulació en
nutrients específica adaptada per a determinades malal-
ties, trastorns o afeccions que, si es consumeixen d’acord
amb les instruccions dels fabricants, poden constituir
l’única font d’aliment per a les persones a qui van des-
tinats.

c) Aliments incomplets amb una formulació normal
o una formulació de nutrients específica adaptada per
a determinades malalties, trastorns o afeccions, que no
són adequats per servir d’aliment exclusiu.

Els aliments que preveuen les lletres a) i b) d’aquest
apartat també es poden utilitzar com a substitutiu parcial
o com a complement de la dieta del pacient.

Article 3. Elaboració i composició.

1. La formulació dels aliments dietètics destinats a
usos mèdics especials s’ha de basar en principis mèdics
i nutricionals sòlids. El consum d’aquests aliments d’a-
cord amb les instruccions dels fabricants ha de ser segur
i beneficiós i ha de satisfer eficaçment les necessitats
nutricionals particulars de les persones a qui vagin des-
tinats, tal com demostren dades científiques general-
ment acceptades.

2. Els aliments dietètics destinats a usos mèdics
especials han de complir els criteris de composició espe-
cificats a l’annex.

Article 4. Etiquetatge, presentació i publicitat.

1. En l’etiquetatge dels productes objecte d’aquest
Reial decret hi han de figurar les dades següents:

a) La denominació de venda, que és ”Aliment die-
tètic per a usos mèdics especials”.

b) La llista d’ingredients.
c) La quantitat neta.
d) La data de durada mínima o la data de caducitat,

en el cas d’aliments molt peribles per raons microbio-
lògiques.

e) Les condicions especials de conservació i utilit-
zació.

f) El nom o la raó social i l’adreça del fabricant
o de l’envasador o d’un venedor establert a la Unió
Europea.

g) El lloc d’origen o de procedència en els casos
en què la seva omissió pugui induir a error al consumidor
sobre l’origen o la procedència real del producte.

h) El valor energètic disponible expressat en kilo-
joules i en kilocalories i el contingut en proteïnes, hidrats
de carboni i greixos, expressat en xifres, per 100 g o
per 100 ml del producte ofert per a la venda i, si s’escau,
per 100 g o 100 ml del producte preparat per al consum
segons les instruccions del fabricant. Aquesta informació
també es pot proporcionar per dosi quantificada en l’e-
tiqueta o per porció, sempre que s’especifiqui el nombre
de porcions contingudes a l’interior.

i) La quantitat mitjana present en el producte de
cada substància mineral i de cada vitamina esmentada
a l’annex, expressada en xifres per 100 g o per 100
ml del producte ofert per a la venda i, si s’escau, per
100 g o 100 ml del producte llest per al consum, segons
les instruccions del fabricant. Aquesta informació també
es pot proporcionar per dosi quantificada en l’etiqueta
o per porció, sempre que s’especifiqui el nombre de por-
cions contingudes a l’interior.
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j) El contingut de proteïnes, hidrats de carboni,
greixos o altres nutrients i els seus components la decla-
ració dels quals sigui necessària per utilitzar el producte
apropiadament tal com estigui previst, expressat en
xifres per 100 g o per 100 ml del producte ofert per
a la venda i, si s’escau, per 100 g o 100 ml del producte
preparat per al consum, segons les instruccions del fabri-
cant. Aquesta informació també es pot proporcionar per
dosi quantificada en l’etiqueta o per porció, sempre que
s’especifiqui el nombre de porcions contingudes a l’in-
terior.

k) Informació sobre l’osmolalitat o l’osmolaritat del
producte, segons escaigui.

l) Informació sobre l’origen i la naturalesa de les
proteïnes i dels hidrolitzats proteics continguts en el
producte.

2. En l’etiquetatge, a més, hi han de figurar obli-
gatòriament els aspectes següents, precedits per les
paraules «avís important» o el seu equivalent:

a) Una declaració en què es digui que el producte
s’ha d’utilitzar sota supervisió mèdica.

b) Una declaració en què es digui si el producte
és adequat o no per ser consumit com a única font
d’aliment.

c) Si escau, una declaració en què es digui que el
producte va destinat a un grup d’edat específic.

d) Si escau, una declaració en què es digui que el
producte pot perjudicar la salut de les persones que el
consumeixin sense estar afectats per alguna de les malal-
ties, els trastorns o les afeccions als quals estigui des-
tinat.

3. En l’etiquetatge també hi ha de figurar:

a) La declaració «Per al tractament dietètic de...»
en què l’espai en blanc s’ha de completar amb les malal-
ties, els trastorns o les afeccions als quals estigui des-
tinat.

b) Si escau, una declaració sobre les precaucions
adequades i les contraindicacions.

c) Una descripció de les propietats i les caracte-
rístiques pertinents que expliquin la utilitat del producte,
en particular pel que fa als nutrients que hagin estat
afegits, reduïts, eliminats o modificats d’alguna altra
manera, com també la justificació per al seu ús.

d) Si escau, una advertència que el producte no s’ha
d’administrar per via parenteral.

4. En l’etiquetatge hi han de figurar les instruccions
adequades de preparació, ús i emmagatzemament del
producte després d’obrir l’envàs, segons escaigui.

5. Es prohibeix la publicitat dels aliments destinats
a usos mèdics especials, per bé que se n’autoritza la
informació a professionals sanitaris. Els mitjans d’infor-
mació i promoció utilitzats com a suport, ja siguin escrits,
audiovisuals o d’una altra naturalesa, han de tenir caràc-
ter bàsicament científic i han d’estar dirigits i s’han de
distribuir amb exclusivitat a professionals sanitaris.

Article 5. Informació sobre comercialització dels pro-
ductes.

Per facilitar el control eficaç dels aliments dietètics
destinats a usos mèdics especials, la seva comercialit-
zació ha de ser objecte de notificació a l’autoritat com-
petent, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la
Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració, la cir-
culació i el comerç d’aliments per a règims dietètics i/o
especials, aprovada pel Reial decret 2685/1976, de 16
d’octubre, l’última modificació del qual va ser aprovada
pel Reial decret 431/1999, de 12 de març.

Article 6. Productes procedents de països tercers.

Els productes a què es refereix aquesta disposició
procedents de països tercers han de complir, per ser

comercialitzats a Espanya, els requisits que estableix
aquest Reial decret.

Article 7. Règim sancionador.

1. Sens perjudici d’una altra normativa que hi pugui
ser aplicable, les infraccions comeses contra el que esta-
bleix aquest Reial decret són objecte de sanció admi-
nistrativa, amb la instrucció prèvia de l’expedient admi-
nistratiu oportú, d’acord amb el que preveu el capítol VI
del títol I de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general
de sanitat.

2. En virtut del que estableix l’article 35.B).1r de
la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, es
considera falta greu l’incompliment de les normes d’e-
tiquetatge, presentació i publicitat dels productes pre-
vistos en aquesta Reglamentació tecnicosanitària.

3. Així mateix, segons el que disposa l’article
35.C).1r de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, es considera falta molt greu la comercialització
de productes objecte de regulació per aquest Reial
decret, que incompleixin els criteris de composició que
especifica l’annex.

Disposició transitòria única. Pròrroga de comercialització.

Els productes alimentaris a què es refereix aquest
Reial decret que no s’ajustin al que estableix, però que
compleixin el que disposa la normativa vigent en la data
de la seva entrada en vigor, es poden continuar comer-
cialitzant fins al 30 d’octubre de 2001.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es dero-
guen.

Queden derogats els apartats 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5,
3.2.6 i 3.4 de l’article 3 de la Reglamentació tecnico-
sanitària per a l’elaboració, la circulació i el comerç de
preparats alimentaris per a règims dietètics i/o especials,
aprovada mitjançant el Reial decret 2685/1976, de 16
d’octubre, i totes les disposicions del mateix rang o infe-
rior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que esta-
bleix l’article 149.1.16a de la Constitució espanyola i
d’acord amb el que estableixen els articles 40.2 i 40.4
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
excepte l’article 6, que es dicta en virtut de la com-
petència exclusiva de l’Estat en matèria de comerç exte-
rior i sanitat exterior, a l’empara del que disposa l’article
149.1.10a i 16a de la Constitució i d’acord amb l’article
38 de l’esmentada Llei 14/1986, de 25 d’abril.

Disposició final segona. Facultat de desplegament.

Es faculta la ministra de Sanitat i Consum perquè,
mitjançant ordre i amb l’informe previ de la Comissió
Interministerial per a l’Ordenació Alimentària, modifiqui
o actualitzi l’annex d’aquest Reial decret, per adequar-lo
a la normativa europea.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Sanitat i Consum,

CELIA VILLALOBOS TALERO
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ANNEX

Composició essencial dels aliments dietètics
destinats a usos mèdics especials

Les especificacions es refereixen als productes pre-
parats per al consum, comercialitzats com a tals o recons-
tituïts d’acord amb les instruccions del fabricant.

1. Els productes a què fa referència la lletra a) de
l’apartat 2 de l’article 2 destinats específicament als lac-
tants han de contenir les vitamines i les substàncies
minerals esmentades en el quadre 1.

2. Els productes a què fa referència la lletra b) de
l’apartat 2 de l’article 2 destinats específicament als lac-
tants han de contenir les vitamines i les substàncies
minerals esmentades en el quadre 1, llevat de si l’ús
a què van destinats els productes exigeix modificacions
en relació amb un o diversos d’aquests nutrients.

3. Els nivells màxims de vitamines i substàncies
minerals presents en els productes a què fa referència
la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 2 destinats espe-
cíficament als lactants no han de superar els que espe-
cifica el quadre 1, excepte si l’ús a què van destinats
els productes exigeix modificacions en relació amb un
o diversos d’aquests nutrients.

4. Sens perjudici dels requisits dictats per al seu
ús previst, els aliments dietètics destinats a usos mèdics
especials elaborats específicament per a lactants han
de complir les disposicions relatives a altres nutrients
que són aplicables per als preparats per a lactants i per
als preparats de continuació, segons el cas, que estableix
el Reial decret 72/1998, de 23 de gener.

5. Els productes a què fa referència la lletra a) de
l’apartat 2 de l’article 2 que no estiguin destinats espe-
cíficament als lactants han de contenir les vitamines i
les substàncies minerals esmentades en el quadre 2.

6. Els productes a què fa referència la lletra b) de
l’apartat 2 de l’article 2 que no estiguin destinats espe-
cíficament als lactants han de contenir les vitamines i
les substàncies minerals esmentades en el quadre 2,
excepte si l’ús a què estan destinats els productes exigeix
modificacions en relació amb un o diversos d’aquests
nutrients.

7. Els nivells màxims de vitamines i substàncies
minerals presents en els productes a què fa referència
la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 2 que no estiguin
destinats específicament als lactants no han de superar
els que especifica el quadre 2, excepte si l’ús a què
estan destinats els productes exigeix modificacions en
relació amb un o diversos d’aquests nutrients.

QUADRE 1

Contingut de vitamines, minerals i oligoelements en
els aliments nutricionalment complets destinats als

lactants

Per 100 kJ Per 100 kcal

Mínim Màxim Mínim Màxim

Vitamines

Vitamina A (lg ER). 14 43 60 180
Vitamina D (lg). 0,25 0,75 1 3
Vitamina K (lg). 1 5 4 20
Vitamina C (mg). 1,9 6 8 25
Tiamina (mg). 0,01 0,075 0,04 0,3
Riboflavina (mg). 0,014 0,1 0,06 0,45
Vitamina B6 (mg). 0,009 0,075 0,035 0,3

Per 100 kJ Per 100 kcal

Mínim Màxim Mínim Màxim

Niacina (mg EN). 0,2 0,75 0,8 3
Àcid fòlic (lg). 1 6 4 25
Vitamina B12 (lg). 0,025 0,12 0,1 0,5
Àcid pantotènic

(mg).
0,07 0,5 0,3 2

Biotina (lg). 0,4 5 1,5 20
Vitamina E (mg

a-ET).
0,5/g de
d’àcids
grassos

poliinsatu-
rats

expressats
com a àcid

linoleic,
però

en cap
cas

menys de
0,1 mg

per 100 kJ
disponibles

0,75 0,5/g de
d’àcids
grassos

poliinsatu-
rats

expressats
com a àcid

linoleic,
però

en cap
cas

menys de
0,1 mg

per 100 kcal
disponibles

3

Minerals

Sodi (mg). 5 14 20 60
Clorur (mg). 12 29 50 125
Potassi (mg). 15 35 60 145
Calci (mg). 12 60 50 250
Fòsfor (mg) 1. 6 22 25 90
Magnesi (mg). 1,2 3,6 5 15
Ferro (mg). 0,12 0,5 0,5 2
Zenc (mg). 0,12 0,6 0,5 2,4
Coure (lg). 4,8 29 20 120
Iode (lg). 1,2 8,4 5 35
Seleni (lg). 0,25 0,7 1 3
Manganès (mg). 0,012 0,05 0,05 0,2
Crom (lg). — 2,5 — 10
Molibdè (lg). — 2,5 — 10
Fluorur (mg). — 0,05 — 0,2

1 La proporció calci/fòsfor no ha de ser inferior a
1,2 ni superior a 2,0.

QUADRE 2

Contingut de vitamines, minerals i oligoelements en
els aliments nutricionalment complets que no estiguin

destinats als lactants

Per 100 kJ Per 100 kcal

Mínim Màxim Mínim Màxim

Vitamines

Vitamina A (lg ER). 8,4 43 35 180
Vitamina D (lg). 0,12 0,65/0,751 0,5 2,5/31

Vitamina K (lg). 0,85 5 3,5 20
Vitamina C (mg). 0,54 5,25 2,25 22
Tiamina (mg). 0,015 0,12 0,06 0,5
Riboflavina (mg). 0,02 0,12 0,08 0,5
Vitamina B6 (mg). 0,02 0,12 0,08 0,5
Niacina (mg EN). 0,22 0,75 0,9 3
Àcid fòlic (lg). 2,5 12,5 10 50
Vitamina B12 (lg). 0,017 0,17 0,07 0,7
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Per 100 kJ Per 100 kcal

Mínim Màxim Mínim Màxim

Àcid pantotènic
(mg).

0,035 0,35 0,15 1,5

Biotina (lg). 0,18 1,8 0,75 7,5
Vitamina E (mg

a-ET).
0,5/g de
d’àcids
grassos

poliinsatu-
rats

expressats
com a àcid

linoleic,
però

en cap
cas

menys de
0,1 mg

per 100 kJ
disponibles

0,75 0,5/g de
d’àcids
grassos

poliinsatu-
rats

expressats
com a àcid

linoleic,
però

en cap
cas

menys de
0,5 mg

per 100 kcal
disponibles

3

Minerals

Sodi (mg). 7,2 42 30 175
Clorur (mg). 7,2 42 30 175
Potassi (mg). 19 70 80 295
Calci (mg). 8,4/121 42/601 35/501 175/2501

Fòsfor (mg). 7,2 19 30 80
Magnesi (mg). 1,8 6 7,5 25
Ferro (mg). 0,12 0,5 0,5 2
Zenc (mg). 0,12 0,36 0,5 1,5
Coure (lg). 15 125 60 500
Iode (lg). 1,55 8,4 6,5 35
Seleni (lg). 0,6 2,5 2,5 10
Manganès (mg). 0,012 0,12 0,05 0,5
Crom (lg). 0,3 3,6 1,25 15
Molibde (lg). 0,72 4,3 3,5 18
Fluorur (mg). — 0,05 — 0,2

1 Per a productes destinats a nens d’un a deu anys
d’edat.

MINISTERI DE DEFENSA

11121 REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 9 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
sobre Seguretat Social de les Forces Armades.
(«BOE» 142, de 14-6-2000.)

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de
la Llei 28/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat Social
de les Forces Armades, dictada en virtut del mandat
contingut inicialment en la Llei 193/1963, de 28 de
desembre, de bases de la Seguretat Social, i concretat
després en l’article 10 del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Decret 2065/1974,
de 30 de maig, ha comportat nombroses modificacions
en el text, tant directament mitjançant la nova redacció
d’alguns dels seus preceptes, com indirectament mit-
jançant disposicions legals que n’han variat o comple-
mentat el contingut; en aquests últims aspectes té una
rellevància especial la renovació duta a terme en la legis-
lació reguladora del personal de les Forces Armades i
del cos de la guàrdia civil.

L’article 62 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
va autoritzar el Govern perquè, en el termini d’un any
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, procedís
a l’elaboració, entre altres, d’un text refós que regula-
ritzés, aclarís i harmonitzés la Llei 28/1975 i les seves
modificacions posteriors amb les disposicions que
haguessin incidit en l’àmbit del mutualisme administratiu
contingudes en una norma amb rang de Llei, termini
que la disposició addicional segona de la Llei 55/1999,
de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social, prorroga fins al 30 de juny del present
any 2000.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Defensa,
amb la conformitat del ministre de l’Interior, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 9 de juny de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social
de les Forces Armades que figura com a annex.

Disposició final única.

Aquest text refós entra en vigor l’endemà de la seva
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

ANNEX

Text refós de la Llei sobre Seguretat Social
de les Forces Armades

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Règim especial de la Seguretat Social de les
Forces Armades.

El Règim especial de la Seguretat Social de les Forces
Armades es regeix pel que disposen aquesta Llei i les
seves normes d’aplicació i desplegament, així com per
la legislació de classes passives de l’Estat.

Article 2. Mecanismes de cobertura.

Aquest règim especial queda integrat pels mecanis-
mes de cobertura següents:

a) El Règim de classes passives de l’Estat, d’acord
amb les seves normes específiques.

b) El que regula aquesta Llei.

Article 3. Camp d’aplicació.

1. Queden obligatòriament inclosos en el camp d’a-
plicació d’aquest règim especial:

a) Els militars de carrera de les Forces Armades.
b) Els militars de complement, mentre mantinguin

la seva relació de serveis amb les Forces Armades.
c) Els militars professionals de tropa i marineria,

mentre mantinguin la seva relació de serveis amb les
Forces Armades.


