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Aliments per a nens petits diferents dels elaborats
a base de cereals:

En aquest epígraf s’inclou la rúbrica següent:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Productes a base de fruites
amb baix contingut en
sucre.

E-333*. Quantum satis.

(*) No s’aplica la nota de la quarta part.

La llista d’additius se substitueix per:

Productes alimentaris Additius Dosi màxima

Postres i púdings. E-341 (1)(2). 1 g/kg com a P2 O5.

E-400 a E-402.
E-404.

0,5 g/kg separadament
o en combinació.

(1) Només per a postres a base de fruites.

(2) No s’aplica la nota de la quarta part.

Quarta parte. Additius alimentaris permesos
en els aliments per a lactants i nens petits

per a finalitats mèdiques especials

Nota: s’apliquen les taules contingudes a les parts
primera a tercera de l’annex VI.

S’hi inclouen els additius següents:

Número E Denominació Dosi màxima Condicions especials

E-401. Alignat sòdic. 1 g/l Des dels quatre mesos en productes
alimentaris especials amb la com-
posició requerida per tractar tras-
torns metabòlics i per a alimen-
tació per sonda general.

E-405. Al ignat de pro-
pà-1,2-diol.

200 mg/l A partir dels dotze mesos en dietes
especialitzades destinades a nens
que no tolerin la llet de vaca o
amb defectes metabòlics congè-
nits.

E-410. Goma de garrofí. 10 g/l Des del naixement en productes des-
tinats a reduir el reflux gastroe-
sofàgic.

E-412. Goma de guar. 10 g/l Des del naixement, en productes
líquids que continguin proteïnes
hidrolitzades, pèptids o aminoà-
cids, de conformitat amb el Reial
decret 72/1998, de 23 de gener.

E-415. Goma de xantè. 1,2 g/l Des del naixement, en productes
basats en aminoàcids o pèptids
destinats a pacients amb proble-
mes de mala absorció de proteï-
nes, deficiències de l’aparell gas-
trointestinal o errors innats del
metabolisme.

E-440. Pectines. 10 g/l Des del naixement, en productes uti-
litzats en casos de trastorns gras-
trointestinals.

Número E Denominació Dosi màxima Condicions especials

E-466. Carboximetilce�u-
losa sòdica.

10 g/l o kg Des del naixement, en productes
destinats al tractament dietètic de
trastorns metabòlics.

E-471. Mono i diglicèrids
d’àcids grassos.

5 g/l Des del naixement, en dietes espe-
cialitzades en particular, en dietes
sense proteïnes.

E-1450. Octenil succinat
sòdic de midó.

20 g/l Preparats per a lactants i preparats
de continuació per a lactants.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

12139 REIAL DECRET LEGISLATIU 3/2000, de 23
de juny, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents sobre el règim espe-
cial de Seguretat Social del personal al servei
de l’Administració de justícia. («BOE» 154,
de 28-6-2000 i «BOE» 162, de 7-7-2000.)

La Llei 29/1975, de 27 de juny, sobre Seguretat
Social dels funcionaris civils de l’Estat, determinava en
la disposició addicional segona que la Seguretat Social
del personal al servei de l’Administració de justícia s’ha
de regular mitjançant una llei especial, adaptada a les
directrius de la Llei 29/1975, i en règim de mutualisme,
per mitjà d’una mutualitat de funcionaris de l’Adminis-
tració de justícia.

En compliment de la previsió legal anterior, el Reial
decret llei 16/1978, de 7 de juny, va crear la Mutualitat
General Judicial, per mitjà de la qual es gestiona el règim
especial de Seguretat Social dels funcionaris de l’Ad-
ministració de justícia, que adopta com a directrius fona-
mentals la tendència a la unitat, la participació dels inte-
ressats en el govern de la Mutualitat i la prestació per
l’Estat de la cobertura econòmica necessària, de manera
que la Mutualitat General Judicial quedava definitiva-
ment consolidada dins del sistema de la Seguretat Social
espanyola.

Aquesta norma ha estat objecte de nombroses modi-
ficacions posteriors. Entre les disposicions amb rang de
llei que hi han incidit es poden esmentar, sense ànim
exhaustiu, la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial; el text refós de la Llei de classes passives
de l’Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 676/1987,
de 30 d’abril; successives lleis de pressupostos generals
de l’Estat i de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

D’altra banda, cal tenir present que la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, com disposa l’article 62 de
la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, és aplicable a la Mutua-
litat General Judicial pel que fa als organismes autònoms,
amb determinades especialitats que estableix el mateix
article.

Així mateix, l’article 62 de la Llei 50/1998, de 14
d’abril, autoritza el Govern perquè, en el termini d’un
any a partir de l’entrada en vigor de la Llei esmentada,
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elabori, entre altres, un text refós que regularitzi, aclareixi
i harmonitzi el Reial decret llei 16/1978, de 7 de juny,
i les seves modificacions posteriors, amb les disposicions
que hagin incidit en l’àmbit del mutualisme administratiu
contingudes en normes amb rang de llei.

Finalment, la disposició addicional segona de la Llei
55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, admi-
nistratives i de l’ordre social, prorroga fins al 30 de juny
de l’any 2000 l’autorització atorgada al Govern per l’ar-
ticle 62 abans esmentat.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia,
d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia
del Consell de ministres en la reunió del dia 23 de juny
de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents sobre el règim especial de Seguretat Social del
personal al servei de l’Administració de justícia, que s’in-
sereix a continuació.

Disposició final única.

Aquest Reial decret legislatiu, i el text refós que apro-
va, entren en vigor l’endemà de la publicació en el «But-
lletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 23 de juny de 2000.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

TEXT REFÓS DE LES DISPOSICIONS LEGALS VIGENTS
SOBRE EL RÈGIM ESPECIAL DE SEGURETAT SOCIAL
DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE

JUSTÍCIA

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Règim especial del personal al servei de l’Ad-
ministració de justícia.

El règim especial de Seguretat Social del personal
al servei de l’Administració de justícia es regeix pel que
disposen aquest Reial decret llei i les seves normes d’a-
plicació i desplegament.

Article 2. Camp d’aplicació.

Queden obligatòriament inclosos en aquest règim
especial:

a) El personal al servei de l’Administració de justícia
comprès en la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del
poder judicial.

b) Els funcionaris en pràctiques al servei de l’Ad-
ministració de justícia, amb l’extensió i en els termes
que es fixin per reglament.

Article 3. Mecanismes de cobertura.

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

a) El règim de classes passives de l’Estat, que es
regeix per les seves normes específiques.

b) El mutualisme judicial, que regula aquest Reial
decret llei i les disposicions que el despleguin.

CAPÍTOL II

Mutualitat General Judicial

Article 4. Adscripció de la Mutualitat General Judicial.

El sistema de mutualisme judicial, que regula aquest
Reial decret llei, es gestiona per mitjà de la Mutualitat
General Judicial, adscrita al Ministeri de Justícia.

Article 5. Naturalesa i règim jurídic.

1. La Mutualitat General Judicial és un organisme
públic amb personalitat jurídica pública diferenciada,
patrimoni i tresoreria propis, com també autonomia de
gestió, i es regeix per les previsions de la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, relatives als organismes autò-
noms, llevat del que disposa l’apartat següent. Així
mateix, la Mutualitat General Judicial té el mateix trac-
tament fiscal que la Llei estableixi per a l’Estat.

2. El règim economicofinancer, patrimonial, pressu-
postari i comptable, així com el d’intervenció i control
financer de les prestacions i el règim dels concerts per
a la prestació dels serveis d’assistència sanitària i far-
macèutica és el que estableix la seva legislació espe-
cífica, la Llei general pressupostària en les matèries que
hi siguin aplicables i supletòriament la Llei d’organització
i funcionament de l’Administració General de l’Estat.

Article 6. Govern i administració.

1. El govern i l’administració de la Mutualitat Gene-
ral Judicial correspon a l’Assemblea General, a la Junta
de Govern, al president i al gerent.

2. L’Assemblea és l’òrgan suprem de la Mutualitat
i està constituïda pels compromissaris que, en repre-
sentació de les diferents carreres i cossos al servei de
l’Administració de justícia, elegeixin els mutualistes en
la forma que es determini per reglament.

3. La Junta de Govern, òrgan de direcció i gestió,
està integrada per:

A) El president de la Mutualitat.
B) Un conseller per cada un dels grups següents

designats per l’Assemblea General:

1r Carrera judicial.
2n Carrera fiscal.
3r Secretaris de l’Administració de justícia i foren-

ses.
4t Oficials de l’Administració de justícia.
5è Auxiliars de l’Administració de justícia.
6è Agents de l’Administració de justícia.

C) El tresorer i el secretari, que els designa l’As-
semblea General en la forma que es determini per regla-
ment.

D) L’interventor, que el nomena el ministre de Jus-
tícia.

4. El president és l’òrgan de representació de la
Mutualitat General Judicial, presideix els seus òrgans
co�egiats i el designa el president del Tribunal Suprem
a proposta, en terna, de l’Assemblea General, entre fun-
cionaris judicials o fiscals en actiu, amb categoria,
almenys, de magistrat de l’alt Tribunal esmentat.

5. El gerent, òrgan executiu de la Mutualitat, exer-
ceix la direcció dels serveis administratius, tècnics i eco-
nòmics, sota la dependència immediata del president;
el designa la Junta de Govern, a proposta del president,
sense necessitat que sigui mutualista, i és un càrrec tèc-
nic i retribuït.

Article 7. Funcionaris al servei de la Mutualitat General
Judicial.

Els funcionaris de l’Administració General de l’Estat
o de l’Administració de justícia que passin a prestar els
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seus serveis a la Mutualitat General Judicial romanen
en la situació de servei actiu en els cossos, les escales
o les places de procedència.

Article 8. Funcionament dels òrgans de la Mutualitat
General Judicial.

El funcionament, el règim i les atribucions dels òrgans
centrals i dels provincials, així com la seva composició,
s’han de regular per via reglamentària.

CAPÍTOL III

De les persones protegides, de l’afiliació
i de la cotització

Article 9. Camp d’aplicació.

1. El personal comprès en l’article 2 d’aquest Reial
decret llei, en situació de servei actiu o en pràctiques,
excedència forçosa, excedència per a la cura de fills,
serveis especials o suspensió de funcions, és obligatò-
riament incorporat, com a mutualista, a la Mutualitat
General Judicial.

2. Es manté obligatòriament en el camp d’aplicació
d’aquest règim especial el personal comprès en l’article
2 d’aquest Reial decret llei que passi a la situació de
jubilat, llevat que, en aquesta situació i estant incorporat
a un altre règim de Seguretat Social, hagi renunciat o
renunciï expressament al que regula aquest Reial decret
llei.

3. El personal que per motius diferents de l’indicat
en el número anterior perdi la condició de funcionari
o estigui en la situació d’excedència voluntària o passi
a aquesta situació, llevat del que es preveu per a la
cura de fills, adquireix o conserva, respectivament, la
condició de mutualista, amb igualtat de drets, sempre
que satisfaci, a càrrec seu, les quotes i l’aportació de
l’Estat corresponent.

4. 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,
només una vegada, per pertànyer exclusivament al que
regula aquest Reial decret llei, llevat que la doble afiliació
afecti aquest i un altre règim especial de funcionaris,
cas en què també es pot optar, només una vegada, per
pertànyer a qualsevol dels dos.

5. Els vidus, les vídues i els orfes de mutualistes
actius o jubilats, sempre que no tinguin dret per si
mateixos a una cobertura d’assistència sanitària equi-
valent mitjançant un altre règim dels que componen el
sistema espanyol de Seguretat Social, tenen dret a les
prestacions que estableixen els apartats a) i e) de l’article
12 d’aquest Reial decret llei.

Article 10. Cotització.

1. La cotització a la Mutualitat General Judicial és
obligatòria per a tots els mutualistes que s’esmenten
en els apartats 1 i 3 de l’article 9 d’aquest Reial decret
llei. Els mutualistes en situació d’excedència per cura
de fills no tenen l’obligació de cotitzar mentre duri aques-
ta situació.

2. La base de cotització és la que s’estableixi en
cada moment com a haver regulador a efectes de cotit-
zació de drets passius.

3. El tipus percentual de cotització és fixat anual-
ment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

4. La quota mensual de cotització s’obté dividint
per catorze la quantitat resultant d’aplicar a la base de
cotització anual el tipus percentual establert, i s’abona
doble en els mesos de juny i desembre.

Tanmateix, la cotització corresponent a la paga
extraordinària es redueix, sigui quina sigui la data de
la meritació, en la mateixa proporció que es minori la
dita paga com a conseqüència d’abonar-se en una quan-
tia proporcional mentre s’hagi estat en situació de servei
actiu.

A les quotes corresponents als períodes de temps
en què es gaudeixi de llicències sense dret a retribució
no se’ls aplica cap reducció en la seva quantia.

CAPÍTOL IV

Contingències i prestacions

Article 11. Contingències protegides.

Les contingències protegides pel règim especial de
Seguretat Social que estableix aquest Reial decret llei
són les següents:

a) Alteració de la salut.
b) Incapacitat temporal, derivada de malaltia, sigui

quina sigui la causa, d’accident comú o en acte de servei,
o com a conseqüència del servei.

c) Incapacitat permanent en els mateixos supòsits
anteriors.

d) Càrregues familiars.

Article 12. Prestacions.

1. Les prestacions que cobreix la Mutualitat General
Judicial són les següents:

a) Assistència sanitària.
b) Subsidi per incapacitat temporal.
c) Prestacions recuperadores per incapacitat perma-

nent total, absoluta i gran invalidesa i per a la retribució
del personal encarregat de l’assistència del 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
del servei.

e) Prestacions socials i assistència social.
f) Prestacions familiars per fill minusvàlid a càrrec.
g) Subsidi especial per maternitat en cas de part

múltiple, prestació econòmica de pagament únic per part
múltiple i prestació econòmica de pagament únic per
naixement de fill.

2. El finançament d’aquestes prestacions es fa amb
càrrec als recursos econòmics a què es refereix l’article
22, llevat de les prestacions familiars per fill minusvàlid
a càrrec, per naixement de fill i les de part múltiple,
que es financen exclusivament amb subvenció de l’Estat.

3. Les prestacions esmentades en aquest article que
no reguli expressament aquest Reial decret llei s’han
d’establir mitjançant un reial decret, a proposta del minis-
tre de Justícia, i s’han de reconèixer en la mateixa exten-
sió que en els règims especials de Seguretat Social dels
funcionaris públics.

CAPÍTOL V

Prestacions en particular

SECCIÓ 1a PRESTACIONS SANITÀRIES

Article 13. Objecte de la prestació.

1. L’assistència sanitària té com a objecte la pres-
tació dels serveis mèdics, quirúrgics, hospitalaris i far-
macèutics conduents a conservar, recuperar o restablir
la salut de les persones protegides per aquest règim
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especial de Seguretat Social, així com la seva aptitud
per a la feina.

2. Proporciona també els serveis convenients per
completar les prestacions mèdiques i farmacèutiques i,
de manera especial, atén la rehabilitació necessària per
a la recuperació professional de les persones protegides.

Article 14. Contingències cobertes.

Les contingències cobertes per la prestació d’assis-
tència sanitària són les de malaltia comuna o professional
i les lesions causades per accident sigui quina sigui la
causa, com també l’embaràs, el part i el puerperi.

Article 15. Beneficiaris.

1. L’assistència sanitària es dispensa a tots el mutua-
listes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest règim espe-
cial i jubilats mutualistes, així com als beneficiaris d’amb-
dós.

2. Per determinar la condició de beneficiari a càrrec
d’un mutualista d’aquest règim especial, cal atenir-se al
que disposa el règim general de la Seguretat Social.

3. L’assistència sanitària d’aquest règim especial
també es dispensa als vidus, les vídues i els orfes de
mutualistes actius o jubilats, sempre que no tinguin per
si mateixos una cobertura d’assistència sanitària equi-
valent mitjançant un altre règim dels que integren el
sistema espanyol de Seguretat Social.

Article 16. Prestació de l’assistència sanitària i farma-
cèutica.

1. L’assistència sanitària es presta al titular i als
beneficiaris a càrrec seu, amb l’extensió, la durada i les
condicions que es determinin per reglament per a les
diferents contingències constitutives del fet causant,
amb l’extensió i l’abast determinat o que es determini
en el règim general de la Seguretat Social.

2. Els beneficiaris de la prestació farmacèutica par-
ticipen mitjançant el pagament d’una quantitat percen-
tual en els termes que s’estableixin per reglament.

Article 17. Mitjans per a la prestació de l’assistència
sanitària.

L’assistència sanitària es presta mitjançant serveis
propis dependents de la Mutualitat General Judicial, en
virtut del concert amb altres entitats o establiments
públics o privats o per concert amb institucions de la
Seguretat Social.

SECCIÓ 2a INCAPACITAT TEMPORAL

Article 18. Incapacitat laboral.

La incapacitat laboral, en les seves modalitats de tem-
poral i permanent, consisteix en la manca o la disminució
de la integritat psicofísica del mutualista, amb reflex en
la situació economicoprofessional del funcionari.

Article 19. Règim de la incapacitat temporal.

1. Els funcionaris en actiu compresos en l’àmbit d’a-
plicació d’aquest text refós, que hagin obtingut llicències
per malaltia o accident que impedeixin l’acompliment
normal de les seves funcions, es consideren en situació
d’incapacitat temporal.

2. La concessió de les llicències i el seu control
correspon als òrgans judicials i administratius compe-
tents en matèria de gestió de personal, amb l’assesso-
rament facultatiu que, si s’escau, considerin oportú.

A efectes de còmput de terminis, es considera que
hi ha una nova malaltia quan el procés patològic sigui
diferent i, en tot cas, quan s’hagin interromput les lli-
cències durant un any com a mínim.

La durada de la primera llicència i les llicències suc-
cessives ha de ser del temps previsible per a la curació
i amb el màxim d’un mes cadascuna.

3. En qualsevol moment en què es prevegi que la
malaltia o la lesió per accident impedeix definitivament
l’acompliment de les funcions públiques, l’òrgan de jubi-
lació competent, d’ofici o a instància de l’interessat, ha
d’iniciar el procediment de jubilació per incapacitat per-
manent per al servei. Mitjançant una ordre ministerial
s’han d’establir els mecanismes necessaris per coordinar
les actuacions de la Mutualitat i les de l’òrgan de jubilació.

4. La durada i l’extinció de la situació d’incapacitat
temporal són les mateixes que les del règim general
de la Seguretat Social.

Article 20. Drets econòmics.

1. En la situació d’incapacitat temporal, el funcionari
mutualista té els drets econòmics següents:

A) Durant els sis primers mesos, els que preveuen
l’article 375.1 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial, i els reglaments orgànics corresponents als dife-
rents cossos de funcionaris de l’Administració de justícia.

B) Des del setè mes, percep les retribucions bàsi-
ques i, si s’escau, la prestació per fill a càrrec i un subsidi
per incapacitat temporal a càrrec de la Mutualitat General
Judicial, la quantia de la qual, fixa i invariable mentre
duri la incapacitat, és la que sigui més gran de les dues
quantitats següents:

1a El 80 per 100 de les retribucions bàsiques (sou
i triennis), incrementades en la sisena part d’una paga
extraordinària, corresponents al primer mes de llicència.

2a El 75 per 100 de les retribucions complemen-
tàries meritades el primer mes de llicència.

La suma d’aquestes quantitats no pot excedir l’import
de les percepcions que el funcionari tingui el primer mes
de llicència.

2. Quan l’extinció de la situació d’incapacitat tem-
poral es produeixi pel transcurs del termini màxim esta-
blert, es prorroguen els efectes de la situació d’inca-
pacitat temporal fins al moment de la declaració de la
jubilació per incapacitat permanent. En els casos en què,
continuant la necessitat de tractament mèdic, la situació
clínica de l’interessat faci aconsellable demorar la pos-
sible qualificació de l’estat del funcionari com a inca-
pacitat amb caràcter permanent per a les funcions prò-
pies del seu cos o escala, es pot retardar la qualificació
pel període necessari, sense que, en cap cas, aquest
pugui donar lloc al fet que es produeixi la declaració
de la jubilació una vegada excedits els trenta mesos
des de la data en què s’hagi iniciat la incapacitat tem-
poral.

El dret al subsidi econòmic per incapacitat laboral
s’entén extingit, en tot cas, pel transcurs del termini de
trenta mesos que preveu l’apartat anterior.

3. Els permisos o les llicències per part, adopció
i acolliment que estableix el número 3 de l’article 30
de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a
la reforma de la funció pública, no tenen la consideració
d’incapacitat temporal. Si al terme del permís continua
la impossibilitat d’incorporar-se a la feina, s’han d’iniciar
les llicències que donen lloc a la incapacitat temporal.

4. Té la mateixa consideració i els mateixos efectes
que la incapacitat temporal la situació de la funcionària
que hagi obtingut llicencia per risc durant l’embaràs,
mentre aquesta suposi la no-percepció d’havers.
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SECCIÓ 3a PROTECCIÓ A LA FAMÍLIA

Article 21. Prestacions econòmiques.

1. Les prestacions econòmiques de protecció a la
família són de pagament periòdic i de pagament únic.
Les primeres corresponen a les prestacions familiars per
fill a càrrec, i les segones, al subsidi especial per mater-
nitat en els supòsits de part múltiple i a la prestació
econòmica de pagament únic per part múltiple, i a la
prestació econòmica per naixement de fill.

2. Les prestacions per fill a càrrec menor de divuit
anys no minusvàlid es regeixen pel que disposa el capítol
IX del títol II del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994,
de 20 de juny, i la seva gestió correspon a les unitats
i els òrgans administratius que tenien encomanada la
gestió de les prestacions extingides d’ajuda familiar, sens
perjudici que, quan el beneficiari tingui la condició de
pensionista, la consignació i l’abonament de les pres-
tacions reconegudes l’efectuïn els serveis corresponents
a classes passives del Ministeri d’Hisenda.

3. Les prestacions per fill minusvàlid a càrrec es
regeixen pel que disposa el capítol IX del títol II del text
refós de la Llei general de la Seguretat Social, i la seva
gestió correspon a la Mutualitat General Judicial.

4. a) El subsidi especial per maternitat en el cas
de part múltiple té el mateix contingut que en el règim
general de la Seguretat Social, i la seva gestió correspon
igualment a la Mutualitat General Judicial.

b) La prestació econòmica per naixement de fill, la
prestació econòmica de pagament únic per part múltiple,
compatible amb el subsidi de l’apartat a) d’aquest mateix
article, té el mateix contingut que en el règim general
de la Seguretat Social, i la seva gestió correspon a la
Mutualitat General Judicial.

5. Les prestacions de protecció a la família que esta-
bleix aquest Reial decret llei són incompatibles amb
qualssevol altres d’anàlogues fixades en els altres règims
del sistema de la Seguretat Social.

CAPÍTOL VI

Règim econòmic i financer

Article 22. Recursos econòmics.

Els recursos econòmics de la Mutualitat General Judi-
cial són els següents:

1r Les aportacions estatals que estableix l’article
següent.

2n Les quotes dels mutualistes.
3r Les subvencions, les herències, els llegats o les

donacions de qualsevol naturalesa.
4t Els béns que adquireixi i els fruits, les rendes

i els interessos corresponents.

Article 23. Aportacions de l’Estat.

1. L’Estat ha de consignar de manera permanent
en els seus pressupostos les aportacions que concedeix
anualment a la Mutualitat General Judicial per al finan-
çament de les prestacions a què es refereix l’article 12,
apartat 1, tret de les que indiquen els paràgrafs f) i g)
del dit apartat.

2. La quantia d’aquestes aportacions estatals es
determina mitjançant un percentatge dels havers regu-
ladors a efectes de cotització de drets passius del per-
sonal judicial acollit a aquesta Mutualitat. El percentatge

es fixa anualment en la Llei de pressupostos generals
de l’Estat corresponent, i aquesta aportació és, en tot
cas, independent de les subvencions que esmenta l’a-
partat 3 de l’article 22.

Article 24. Subvenció de l’Estat.

Les prestacions que esmenten els paràgrafs f) i g)
de l’apartat 1 de l’article 12 es financen exclusivament
amb subvenció de l’Estat.

CAPÍTOL VII

Recursos i règim jurisdiccional

Article 25. Recursos i règim jurisdiccional.

1. El règim jurídic aplicable als òrgans de la Mutua-
litat és el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, amb les modi-
ficacions que hi introdueix la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

2. Els actes i les resolucions del president i del
gerent no posen fi a la via administrativa, i s’hi pot inter-
posar recurs d’alçada davant la Junta de Govern, les
resolucions de la qual posen fi a la via administrativa
i són impugnables davant de l’ordre jurisdiccional con-
tenciós administratiu.

3. Els actes de l’Assemblea General i de la Junta
de Govern són susceptibles de recurs d’alçada davant
del ministre de Justícia, les resolucions del qual posen
fi a la via administrativa i són impugnables davant de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

4. S’exceptuen del que disposen els dos apartats
anteriors, i en tot cas posen fi a la via administrativa,
les resolucions a què es refereixen els paràgrafs a) i
b) de l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i les dictades en
matèria de personal pels òrgans unipersonals o co�egiats
que esmenten els apartats 2 i 3 d’aquest article. Contra
aquestes resolucions es pot interposar recurs potestatiu
de reposició o bé s’hi pot recórrer directament davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Disposició addicional primera. Mutualistes que no per-
tanyen als cossos que enumera l’article 6, apartat
3.B).

1. Mantenen la condició de mutualistes les persones
que, sense pertànyer als cossos que enumera l’article
6, apartat 3.B), estan incloses en el camp d’aplicació
d’aquest règim especial a l’entrada en vigor d’aquest
Reial decret llei.

2. Els familiars d’aquests mutualistes, així com els
vidus, les vídues i els orfes d’aquests mutualistes, poden
ser beneficiaris de les prestacions d’aquest règim espe-
cial en les mateixes circumstàncies i les mateixes con-
dicions que els familiars, els vidus, les vídues i els orfes
dels mutualistes restants.

Disposició addicional segona. Extensió de l’acció pro-
tectora a cònjuges anteriors.

Als efectes de l’acció protectora que aquest Reial
decret llei dispensa als vidus i les vídues, es consideren
assimilats a aquests els que percebin una pensió de viduï-
tat de classes passives per haver estat cònjuges de fun-
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cionaris inclosos en el camp del mutualisme adminis-
tratiu.

Disposició addicional tercera. Mutualitats de funciona-
ris de l’Administració de justícia integrades a la Mutua-
litat General Judicial.

1. L’Estat garanteix als socis i als beneficiaris de
la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Muni-
cipal, de la Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l’Ad-
ministració de Justícia i de la Mutualitat Benèfica d’Auxi-
liars de l’Administració de Justícia, integrades a la Mutua-
litat General Judicial a l’empara de la disposició addi-
cional vint-i-unena de la Llei 50/1984, de 30 de desem-
bre, les prestacions vigents a 31 de desembre de 1984.

Tanmateix, les pensions que es reconeguin es
redueixen fins a assolir les quanties vigents a 31 de
desembre de 1973, en un 20 per 100 anual de la dife-
rència entre les quanties de les pensions garantides ini-
cialment i les vigents a 31 de desembre de 1973; aques-
tes reduccions tenen efecte a partir de l’exercici següent
al de la concessió.

2. La totalitat dels béns i els recursos de les tres
mutualitats, aportats amb la seva integració a la Mutua-
litat General Judicial, constitueixen un fons especial al
qual s’incorporen les quotes dels mutualistes afectats
i els recursos públics que els corresponguin. Les quotes
són vigents a 31 de desembre de 1973.

3. Les despeses imputables a les mutualitats inte-
grades es financen amb els recursos del fons especial,
el dèficit del qual, si s’escau, es cobreix mitjançant una
subvenció de l’Estat.

4. Als efectes que preveu el paràgraf primer del
número 1 d’aquesta disposició addicional, els co�ectius
de socis mutualistes integrats al Fons Especial de la
Mutualitat General Judicial són els existents en cada
una de les mutualitats a 31 de desembre de 1984.

L’opció individual de donar-se de baixa en les mutua-
litats integrades es pot exercir en qualsevol moment,
amb pèrdua per part del beneficiari de qualsevol pres-
tació i sense dret a devolució de quotes.

Disposició addicional quarta. Règim del medicament.

A efectes del que estableix l’article 16.2 d’aquest Reial
decret llei i d’acord amb la disposició addicional disse-
tena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, és aplicable
a la prestació farmacèutica d’aquest règim especial el
que estableix l’article 94.6 de la Llei 25/1990, de 20
de desembre, del medicament, en la redacció que en
fa l’article 109.3 de la Llei 66/1997 esmentada.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. En virtut de la seva incorporació a aquest text
refós, queden derogats el Reial decret llei 16/1978, de
7 de juny, sobre el règim especial de Seguretat Social
dels funcionaris de l’Administració de justícia, i les seves
modificacions posteriors contingudes en normes amb
rang de llei.

2. Així mateix, queden derogades totes les normes
del mateix rang o inferior que s’oposin al que estableix
aquest text refós.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest text refós es dicta a l’empara del que preveu
l’article 149.1.17a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

Es faculta el ministre de Justícia, amb l’informe previ,
si s’escau, del ministre d’Hisenda i del de Treball i Afers
Socials en l’àmbit de les seves competències respectives,
per dictar o proposar al Govern, segons escaigui, les
normes d’aplicació i desplegament d’aquest text refós.

(Aquest Reial decret legislatiu s’inclou tenint en compte la correcció d’erra-

des publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 162, de 7-7-2000.)

MINISTERI

D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

12140 REIAL DECRET LEGISLATIU 4/2000, de 23
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat. («BOE» 154, de 28-6-2000.)

El règim especial de la Seguretat Social dels funcio-
naris civils de l’Estat, el va establir la Llei 29/1975, de 27
de juny, sobre Seguretat Social dels funcionaris civils
de l’Estat. Les seves directrius obeeixen als mateixos
criteris inspiradors de la Llei 193/1963, de 28 de desem-
bre, de bases de la Seguretat Social.

Precisament en el camp de la protecció social s’han
produït nombroses modificacions que van donar lloc,
en el seu moment, a la promulgació del text refós de
la Llei general de Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Així mateix,
altres matèries concernents als drets dels funcionaris han
estat objecte de noves regularitzacions, aclariments i har-
monitzacions, especialment l’àmbit de la protecció social
de les classes passives de l’Estat, el text refós del qual
va ser aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987,
de 30 d’abril, sense que aquests processos hagin tingut
un reflex para�el en les disposicions legals aplicables
a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat,
la normativa del qual és en aquests moments complexa
i dispersa.

Per això, l’article 62 de la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, va facultar el Govern perquè, en el termini d’un
any a partir de la seva entrada en vigor, elaborés un
text refós que regularitzés, aclarís i harmonitzés la
Llei 29/1975 esmentada i les seves modificacions pos-
teriors, amb les disposicions contingudes en normes amb
rang de llei, que haguessin incidit en l’àmbit del mutua-
lisme administratiu gestionat per la Mutualitat General
de Funcionaris Civils de l’Estat.

L’aprovació de la Llei 39/1999, de 5 de novembre,
per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral
de les persones treballadores, que introdueix la situació
de risc durant l’embaràs com a contingència protegida
en el règim especial de la Seguretat Social dels fun-
cionaris civils de l’Estat, i les altres modificacions d’a-
quest règim que preveu la Llei 55/1999, de 29 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social, van aconsellar a les Corts Generals la concessió,
en l’última Llei esmentada, d’una pròrroga fins al 30
de juny de l’any 2000, de la delegació legislativa con-
ferida al Govern, a fi de permetre la integració d’aquestes
novetats legislatives al text refós.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 23 de juny de 2000,

D I S P O S O :

Article únic.

S’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social
dels funcionaris civils de l’Estat que s’insereix a conti-
nuació.


