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L’homologació del pla d’estudis a què s’ha fet refe-
rència en el paràgraf anterior ha estat publicada en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» de 4 de desembre de 2002,
per la Resolució del Rectorat de la Universitat de data
31 d’octubre de 2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a obtenir el títol
homologat a l’apartat 1 anterior, i la Universitat de Vic
pot procedir, al moment oportú, a expedir el títol corres-
ponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el
període d’implantació del pla d’estudis a què es refereix
el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 1 la Universitat
ha de sotmetre a avaluació de l’Agència Nacional d’A-
valuació de la Qualitat i Acreditació el desenvolupament
efectiu dels ensenyaments corresponents.

Article 3. Expedició del títol.

El títol al qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1
l’expedeix el rector de la Universitat de Vic, d’acord amb
el que estableixen l’apartat 2 de l’article 34 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i altres normes
vigents, amb menció expressa d’aquest Reial decret que
homologa el títol.

Disposició final primera. Habilitació per al desplega-
ment reglamentari.

El ministre d’Educació, Cultura i Esport, en l’àmbit
de les seves competències, ha de dictar les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI
D’ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES
7527 REIAL DECRET 375/2003, de 28 de març,

pel qual s’aprova el Reglament general del
mutualisme administratiu. («BOE» 87,
d’11-4-2003.)

La disposició final tercera del text refós de la Llei
sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat,
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de

juny, faculta el ministre d’Administracions Públiques,
amb l’informe previ, si s’escau, dels ministeris d’Hisenda,
i de Treball i Afers Socials, en l’àmbit de les seves com-
petències respectives, per dictar o proposar al Govern,
segons escaigui, les normes d’aplicació i el desplegament
de la Llei.

Per tant, des de la publicació del text està pendent
que es dicti un nou reglament executiu general de la
norma, i continua en vigor —en el que no s’oposi al text
refós—, el Reglament general del mutualisme adminis-
tratiu aprovat pel Decret 843/1976, de 18 de març.

Si no fos evident la necessitat d’una nova norma regla-
mentària per l’única circumstància del temps transcorre-
gut des de l’entrada en vigor del reglament vigent, aque-
lla estaria plenament justificada per les mateixes apel-
lacions del text refós a desplegaments normatius que,
lògicament, no poden trobar una resposta adequada amb
l’aplicació de normes, en uns casos, preexistents a les
disposicions legals que han estat objecte de refosa al
text aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23
de juny, i en altres, clarament desactualitzades.

Com a tècnica normativa emprada per a l’elaboració
del reglament s’ha seguit el criteri d’oferir un desple-
gament reglamentari amb la mateixa sistemàtica i orde-
nació de matèries que el text refós i d’amplitud semblant
a l’anterior. I això perquè, a diferència de la tendència
dels cossos legals més recents, l’antiga Llei 29/1975,
de 27 de juny, sobre Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat, nucli fonamental del text refós, presenta
una regulació poc extensa i cenyida als continguts prin-
cipals en els àmbits prestacional i organitzatiu d’aquest
règim especial, i finalment disposa de forma expressa
una remissió de la Llei a favor del reglament.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Adminis-
tracions Públiques, amb l’informe preceptiu dels minis-
teris d’Hisenda, i de Treball i Afers Socials, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 28 de març de 2003,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament general del
mutualisme administratiu.

S’aprova el Reglament general del mutualisme admi-
nistratiu el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició derogatòria única. Disposicions que es dero-
guen.

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) En la seva totalitat:

1r El Decret 843/1976, de 18 de març, pel qual
s’aprova el Reglament general del mutualisme adminis-
tratiu.

2n El Reial decret 630/1982, de 26 de març, pel
qual s’estableix la prestació d’auxili per defunció en la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MU-
FACE).

3r El Reial decret 606/1983, de 16 de març, pel
qual es regulen els subsidis de defunció i jubilació a
la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat.

4t El Reial decret 278/1984, de 8 de febrer, pel
qual es regula el subsidi de defunció a càrrec de la Mutua-
litat General de Funcionaris Civils de l’Estat.

b) Parcialment:

1r L’article 2n i les disposicions finals primera i sego-
na del Reial decret 1190/1985, de 17 de juliol, pel
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qual es regula la promoció per a estudis a càrrec de
MUFACE.

2n Els articles 1r, 3 i 3r del Reial decret 383/1981,
de 27 de febrer, pel qual es dicten normes per a l’exe-
cució i el desplegament de la disposició addicional cin-
quena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per
a 1981.

2. També queden derogades totes les disposicions
del mateix rang o inferior en tot el que s’oposin a aquest
reglament i no ho hagin estat pel text refós que desplega.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de març de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Administracions Públiques,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

REGLAMENT GENERAL DEL MUTUALISME
ADMINISTRATIU

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest reglament té per objecte el desplegament i
l’execució del text refós de la Llei sobre Seguretat Social
dels funcionaris civils de l’Estat, aprovat pel Reial decret
legislatiu 4/2000, de 23 de juny (d’ara endavant, text
refós).

Article 2. Règim jurídic del mutualisme administratiu.

El mutualisme administratiu, mecanisme de cobertura
del règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat integrat en el sistema de la Seguretat
Social, que preveu el paràgraf b) de l’article 2 del text
refós, es regeix pel que disposen aquest text refós, aquest
reglament i les altres disposicions d’aplicació i desple-
gament.

Article 3. Camp d’aplicació del mutualisme administra-
tiu.

1. Queden obligatòriament inclosos al camp d’apli-
cació del mutualisme administratiu:

a) Els funcionaris de carrera de l’Administració Civil
de l’Estat.

b) Els funcionaris en pràctiques, en la forma que
determina l’article 13 d’aquest reglament.

c) Els funcionaris especificats en els casos especials
d’enquadrament que indiquen l’apartat 1 de la disposició
addicional primera i la disposició addicional quarta del
text refós.

d) Els funcionaris procedents de l’extingit Servei
d’Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals
a què es refereixen el Reial decret 2856/1978, d’1 de
desembre, i les seves normes complementàries, des de
l’1 de setembre de 1979.

2. Es poden incorporar opcionalment els funcionaris
esmentats a l’apartat 3 de la disposició addicional pri-
mera del text refós, així com els pensionistes als quals
es refereix l’apartat 2 de la disposició addicional esmen-
tada.

3. Queden exclosos d’aquest règim especial i es
regeixen per les seves normes específiques:

a) Els funcionaris de l’Administració local.
b) Els funcionaris d’organismes autònoms.
c) Els funcionaris de l’Administració militar.
d) Els funcionaris de l’Administració de justícia.
e) Els funcionaris de l’Administració de la Seguretat

Social.
f) Els funcionaris de nou ingrés i en pràctiques de

les comunitats autònomes.
g) Els funcionaris de carrera de l’Administració Civil

de l’Estat transferits a les comunitats autònomes, que
hagin ingressat o ingressin voluntàriament en cossos
o escales propis de la comunitat autònoma de destinació,
sigui quin sigui el sistema d’accés.

h) El personal d’administració i serveis propi de les
universitats.

Article 4. Naturalesa de la Mutualitat General de Fun-
cionaris Civils de l’Estat.

1. La Mutualitat General de Funcionaris Civils de
l’Estat (MUFACE) és un organisme públic, amb perso-
nalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria
propis, i autonomia de gestió en els termes recollits en
el text refós, a la qual correspon de manera unitària
la gestió del mutualisme administratiu per als funcionaris
inclosos al seu camp d’aplicació.

2. Cap altra entitat no pot utilitzar la denominació
de Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat,
ni l’acrònim MUFACE.

Article 5. Govern i organització de la mutualitat.

Els òrgans de govern, administració i representació
de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat
són els que s’estableixen, en forma anàloga a les entitats
gestores de la Seguretat Social, per reial decret, on se’n
determina la composició, el funcionament i les atribu-
cions. Igualment, i d’acord amb les normes sobre com-
petències i procediments en matèria d’organització, per
reial decret, a proposta del ministre d’Administracions
Públiques, i per ordre d’aquest ministre s’estableixen,
respectivament, les estructures pròpies dels serveis cen-
trals i dels serveis perifèrics.

CAPÍTOL II

Incorporació a la mutualitat

SECCIÓ 1a MUTUALISTES: RÈGIM D’AFILIACIÓ,
ALTES I BAIXES

Article 6. Mutualistes.

Tenen la condició de mutualistes, amb els drets i les
obligacions que s’assenyalen en el text refós i en aquest
reglament:

a) Els funcionaris esmentats als apartats 1 i 2 de
l’article 3 d’aquest Reglament, que conservaran la con-
dició de mutualistes quan siguin declarats jubilats i reu-
neixin els requisits que estableix l’article 9.3.

b) Els funcionaris que hagin passat a ser pensionistes
de jubilació a què es refereix l’apartat 2 de la disposició
addicional primera del text refós, en les condicions i amb
els requisits assenyalats en l’apartat esmentat.

Article 7. Incorporació a la Mutualitat: afiliació.

La incorporació inicial a la Mutualitat General de Fun-
cionaris Civils de l’Estat és obligatòria per als funcionaris
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inclosos en el seu àmbit d’aplicació des del moment
de la presa de possessió o, si s’escau, des del comen-
çament 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
després d’aquesta.

Article 8. Document d’afiliació.

1. La condició d’afiliat a la Mutualitat General s’a-
credita mitjançant el document d’afiliació corresponent,
expedit per MUFACE.

2. En aquest document hi han de constar les dades
personals del funcionari que siguin necessàries per a
la seva identificació com a mutualista i el seu número
d’afiliació, que té caràcter permanent i propi d’aquest
règim especial de la Seguretat Social.

Article 9. Altes.

1. Estan d’alta obligatòriament a la Mutualitat Gene-
ral els funcionaris en situació de servei actiu des del
moment de la presa de possessió, o bé quan adquireixin
la condició de funcionari, o bé quan siguin rehabilitats
en aquesta condició, o reingressin al servei actiu.

2. Conserven la condició de mutualista en alta obli-
gatòria, amb els mateixos drets i obligacions que en
la situació de servei actiu, els funcionaris quan passin
a alguna de les situacions següents:

a) Serveis especials, llevat del que disposen el parà-
graf c) de l’apartat 1 i l’apartat 3 de l’article 8 del text
refós.

b) Serveis en comunitats autònomes.
c) Expectativa de destinació.
d) Excedència forçosa.
e) Excedència per cura de familiars.
f) Suspensió provisional o ferma de funcions.
3. Igualment, estan d’alta obligatòriament a la

mutualitat els funcionaris quan siguin declarats jubilats,
en qualsevol dels casos següents:

a) Que procedeixin de les situacions administratives
a què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors.

b) Que hagin mantingut l’alta voluntària segons indi-
ca l’apartat 2 de l’article 10 d’aquest reglament.

c) Que percebin pensió del règim de classes pas-
sives causada en la seva condició de funcionaris inclosos
en l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament.

Article 10. Baixa, manteniment facultatiu i suspensió
en la situació d’alta.

1. Causen baixa com a mutualistes obligatoris:
a) Els funcionaris que passin a la situació d’exce-

dència voluntària, en qualsevol de les seves modalitats.
b) Els funcionaris que perdin aquesta condició, sigui

quina en sigui la causa.
c) Els funcionaris que exercitin el dret de transfe-

rència que estableix l’article 11.2 de l’annex VIII de l’Es-
tatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, apro-
vat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de
febrer.

d) Els funcionaris que siguin afiliats obligatòriament
al règim especial de la Seguretat Social de les Forces
Armades, en aplicació de la disposició transitòria cator-
zena de la Llei 17/1999, de 18 de maig, de règim del
personal de les Forces Armades, mentre persisteixi la
causa que va donar origen a l’afiliació.

2. No obstant el que disposa l’apartat precedent,
poden mantenir la situació d’alta com a mutualistes

voluntaris, amb igualtat de drets, els funcionaris que asse-
nyalen els paràgrafs a), b) i c) de l’apartat anterior, sempre
que abonin exclusivament a càrrec seu les quotes corres-
ponents al funcionari i a l’Estat.

3. El dret d’opció l’ha d’exercir el mateix interessat,
davant la Mutualitat General, en el termini d’un mes a
comptar de la data de recepció de la notificació, o de
la data d’efectes si aquesta és posterior, de l’acord o
la declaració d’excedència voluntària, de la pèrdua de
la condició de funcionari, o de l’exercici del dret de trans-
ferència 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, i causa baixa, en cas que no l’exerceixi, amb
la mateixa data d’efectes dels actes administratius
corresponents.

4. Si no s’exerceix el dret d’opció en el termini asse-
nyalat o es perd posteriorment, per renúncia o impa-
gament de les quotes segons el que disposa l’apartat
2 de l’article 33 d’aquest reglament, no es pot instar
ni recuperar la condició de mutualista amb caràcter
voluntari.

5. No correspon el dret d’opció als funcionaris que
passin a excedència voluntària com a conseqüència de
passar a un altre cos o escala de l’Administració Civil
de l’Estat inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest regla-
ment.

6. Poden optar per suspendre l’alta a la Mutualitat
General i cessar en els seus drets i obligacions respecte
a aquesta, els funcionaris indicats a l’apartat 3 de l’article
8 del text refós, i deixa de tenir efectes la suspensió
quan cessi la situació que l’hagi motivat.

Article 11. Pensionistes de jubilació del sistema de
drets passius.

Tenen la consideració de mutualistes de caràcter
voluntari, amb els drets i les obligacions que preveu
aquest reglament, els pensionistes de jubilació que s’in-
corporin a la mutualitat a l’empara del que estableix l’a-
partat 2 de la disposició addicional primera del text refós.

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

1. En el cas que un mutualista ingressi o reingressi
en un altre 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 a efectes de la cotització corresponent del fun-
cionari.

2. Quan un funcionari ocupi diverses places que tin-
guin legalment establerta la seva compatibilitat causa
alta a través d’aquella per la qual percebi les retribucions
bàsiques.

3. Quan una única prestació de serveis sigui causa
de la inclusió obligatòria d’un funcionari públic en el
règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris
civils de l’Estat i en un altre règim del sistema de la
Seguretat Social, pot optar, per una sola vegada, per
pertànyer exclusivament al règim especial de la Segu-
retat Social dels funcionaris civils de l’Estat. Si la doble
afiliació afecta dos règims especials de funcionaris també
pot optar, per una sola vegada, per pertànyer a un sol
règim.

4. Per a la determinació dels drets que puguin cau-
sar per a si o per als seus familiars els mutualistes que
passin d’aquest règim especial a un altre règim de Segu-
retat Social o viceversa, al llarg de la seva vida pro-
fessional, són aplicables les disposicions vigents sobre
còmput recíproc de cotitzacions entre els diferents
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règims de Seguretat Social, i en especial el que disposa
l’article 58 d’aquest reglament, així com el que preveuen
l’article 10 respecte al manteniment facultatiu de la situa-
ció d’alta i l’article 16 en cas de defunció, separació,
divorci o nu�itat de matrimoni del mutualista.

Article 13. Funcionaris en pràctiques.

1. Els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingres-
sar als cossos de l’Administració Civil de l’Estat queden
inclosos en l’àmbit d’aplicació del mutualisme adminis-
tratiu en les mateixes condicions que els funcionaris de
carrera fins a la data de la seva presa de possessió com
a tals, i són afiliats a MUFACE amb efectes del dia d’inici
del període de pràctiques, llevat que ja tinguin la condició
de mutualistes.

2. Els funcionaris en pràctiques que no arribin a
assolir la condició de funcionaris de carrera causen baixa
en la mutualitat, amb l’excepció que preveu l’apartat
anterior.

Article 14. Tramitació de l’afiliació, altes i baixes.

1. L’afiliació s’ha de dur 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 admi-
nistrativa.

2. Els òrgans competents en matèria de personal
que formalitzin la presa de possessió dels funcionaris
de carrera inclosos en l’àmbit d’aplicació del mutualisme
administratiu, el nomenament de funcionaris en pràc-
tiques 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 refe-
rides a l’afiliació a MUFACE, han de donar compte imme-
diatament a aquesta dels actes administratius en el ter-
mini màxim d’un mes.

3. Els drets i les obligacions respecte a la Mutualitat
General s’entenen sempre referits a la data d’efectes
dels actes i les situacions indicats a l’apartat anterior.
Les baixes també s’entenen referides a aquesta data.

4. Els interessats poden promoure directament
davant la Mutualitat General la seva afiliació, alta o baixa,
i comunicar el canvi de situació administrativa o el fet
d’haver passat a la jubilació en cas que, per alguna cir-
cumstància, aquelles no hagin tingut lloc d’ofici dins el
termini que estableix l’apartat 2 d’aquest article.

5. L’afiliació o la continuïtat en situació d’alta dels
mutualistes voluntaris ha de ser promoguda directament
davant de MUFACE pels interessats.

SECCIÓ 2a ALTRES SUBJECTES PROTEGITS PEL MUTUALISME ADMI-
NISTRATIU

Article 15. Beneficiaris dels mutualistes.

1. Poden ser inclosos com a beneficiaris del mutua-
lisme administratiu els familiars o assimilats a càrrec d’un
mutualista en alta que, complint els requisits que detalla
l’apartat 2 d’aquest article, es relacionen tot seguit:

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

b) Els descendents, els fills adoptius i germans. Els
descendents i els fills adoptius ho poden ser d’ambdós
cònjuges o de qualsevol d’ells, i els fills també de la
persona que convisqui amb el mutualista en una relació
d’afectivitat anàloga a la de cònjuge amb els requisits
que estableix el règim general de la Seguretat Social.
Excepcionalment, els acollits de fet queden assimilats,

a aquests efectes, als familiars esmentats, amb l’acord
previ, en cada cas, de la Mutualitat General.

c) Els ascendents, sigui quina sigui la seva condició
legal, i fins i tot adoptius, tant del mutualista com del
seu cònjuge, i els cònjuges per núpcies ulteriors d’a-
quests ascendents.

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

2. Els requisits a què fa referència l’apartat anterior
són els següents:

a) Viure amb el titular del dret i a les expenses seves.
No es consideren falta de convivència els casos de sepa-
ració transitòria i ocasional per raons de treball, impos-
sibilitat de trobar habitatge en el nou punt de destinació
i altres circumstàncies similars.

b) No percebre ingressos per rendiments derivats
del treball, inclosos els de naturalesa prestacional, i/o
del capital mobiliari i immobiliari, superiors al doble del
salari mínim interprofessional.

c) No estar protegits, per títol diferent, per qualsevol
dels règims que integren el sistema espanyol de la Segu-
retat Social amb una extensió i uns continguts anàlegs
als establerts en el règim general.

Article 16. Beneficiaris en cas de defunció, separació,
divorci o nu�itat de matrimoni del mutualista.

1. En cas de mort del mutualista en alta, poden
ser beneficiaris del mutualisme administratiu els viudos
i orfes de mutualistes, actius i jubilats, i dels funcionaris
i pensionistes a què es refereixen els apartats 2 i 3 de
la disposició addicional tercera del text refós, si com-
pleixen el requisit a què es refereix el paràgraf c) de
l’apartat 2 de l’article anterior.

A efectes del que preveu aquest apartat, es consi-
deren assimilats als viudos els que percebin una pensió
de viduïtat de classes passives per haver estat cònjuges
legítims de funcionaris inclosos en el camp d’aplicació
del mutualisme administratiu, i equiparat a l’orfe el fill
menor d’edat o major incapacitat que hagi estat aban-
donat per pare o mare mutualista.

2. També poden conservar la condició de benefi-
ciaris del mutualisme administratiu, amb el mateix requi-
sit esmentat a 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 convisquin amb aquell.

Article 17. Reconeixement i manteniment del dret dels
beneficiaris.

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

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

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

4. Les variacions de les circumstàncies familiars que
afectin el dret dels beneficiaris les han de comunicar
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els mutualistes o assimilats a la Mutualitat General dins
el 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 sobre del termini assenyalat han de ser con-
siderades, llevat que hi hagi una causa justificada, com
a indegudes, cas en què són aplicables els articles 55
i 56 d’aquest reglament.

5. La Mutualitat General pot comprovar el grau de
parentiu i altres circumstàncies dels beneficiaris per qual-
sevol mitjà admès en dret i, especialment, a través del
Registre Civil, padró municipal o organisme competent,
que han d’expedir gratuïtament les informacions o cer-
tificacions que escaiguin.

Article 18. Acreditació dels beneficiaris.

1. La condició de beneficiari a càrrec d’un mutualista
s’acredita mitjançant el document de beneficiaris expedit
per MUFACE. Aquest document, que inclou les dades
personals dels beneficiaris per a la seva identificació com
a tals, només té validesa si s’hi adjunta el document
d’afiliació corresponent al mutualista.

2. En els casos de defunció, separació, divorci o
nu�itat de matrimoni del mutualista, MUFACE ha d’ex-
pedir a favor del beneficiari un document assimilat al
d’afiliació que preveu l’article 8 d’aquest reglament. Si
hi ha diversos beneficiaris del mateix causant, té la con-
dició de titular del document un d’ells, i la resta ha de
figurar en el document de beneficiaris i, si el titular perd
el dret a ser beneficiari del mutualisme administratiu,
passa a ser titular del document un altre dels beneficiaris
que en conservi el dret. El document de beneficiaris
només té validesa si s’adjunta al document del titular.

Article 19. Incompatibilitats.

1. La condició de beneficiari en l’àmbit del mutua-
lisme administratiu és incompatible per a la persona que
la tingui amb:

a) Un nou reconeixement o manteniment d’aquesta
mateixa condició a un títol derivat 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, tant si és com a titular o beneficiari.
2. La incompatibilitat és absoluta en els casos de

pertinença a títol propi al mutualisme administratiu o
a un altre règim del sistema de la Seguretat Social. Tan-
mateix, la persona que pugui tenir la condició de bene-
ficiari a títol derivat de més d’un mutualista en l’àmbit
del mutualisme administratiu, o que pugui tenir aquesta
condició, tant en aquest àmbit com en un altre règim
del sistema de la Seguretat Social, ha d’exercir la seva
opció d’inclusió respecte d’un sol titular del dret.

SECCIÓ 3a DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Article 20. Subministrament d’informació.

1. La Mutualitat General disposa de la informació
que li proporcionin els òrgans i registres a què es refereix
la disposició addicional vuitena del text refós, amb la
modificació operada pels apartats dos i tres de l’article
45 de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social. El subminis-
trament de la informació l’han de fer, en els termes que
preveu la disposició esmentada, els òrgans i els registres
que s’hi esmenten.

2. Els mutualistes estan obligats a comunicar les
dades, i també les variacions que s’hi produeixin i que

hagin de constar a la base de dades de MUFACE perquè
afecten la seva relació de mutualisme administratiu, tant
els que es refereixen a ells mateixos, com als seus bene-
ficiaris. D’altra banda, la Mutualitat General pot demanar
als interessats l’aportació de les dades que siguin ade-
quades, necessàries o pertinents en relació amb l’àmbit
i les finalitats de la mutualitat, i aquells estan obligats
a facilitar-les. Tenen les mateixes obligacions d’aquest
apartat els beneficiaris que no estiguin a càrrec d’un
mutualista.

3. Les dades a què es refereixen els apartats ante-
riors han d’identificar sempre el nom i els cognoms, el
document d’identitat, la data de naixement, el domicili
i, per als funcionaris mutualistes, la destinació i el cos
o l’escala que determina la seva pertinença a MUFACE.

Article 21. Obligacions i drets referents a la informació.

1. La Mutualitat General ha de mantenir al dia les
dades relatives a les persones afiliades, d’acord amb el
que estableix l’article anterior.

2. Els mutualistes tenen dret a ser informats sobre
les dades relatives a ells que constin en els fitxers infor-
matitzats i en els arxius de la Mutualitat General. Tenen
el mateix dret les persones que acreditin un interès per-
sonal i directe, derivat del que estableixen el text refós
i aquest reglament, i amb subjecció a la legislació de
protecció de dades de caràcter personal.

3. Les dades que constin en qualsevol fitxer auto-
matitzat, arxiu o expedient de la Mutualitat General
només poden ser tractades i cedides d’acord amb el
que estableixen la legislació vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal i les seves dis-
posicions de desplegament.

CAPÍTOL III

Cotització

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 22. L’obligació de cotitzar: objecte.

1. La cotització a la Mutualitat General és obliga-
tòria.

2. La cotització comprèn dues aportacions:

a) La quota individual corresponent a cada mutua-
lista.

b) L’aportació de l’Estat.

3. Aquestes aportacions financen les prestacions a
què es refereix l’article 47 d’aquest reglament, llevat de
la que indica el paràgraf h) de l’article esmentat.

SECCIÓ 2a COTITZACIÓ INDIVIDUAL DEL MUTUALISTA

Article 23. Subjectes obligats al compliment de l’obli-
gació de cotitzar.

1. Estan obligats a cotitzar en el règim del mutua-
lisme administratiu els mutualistes en alta compresos
en el seu camp d’aplicació i que estiguin en alguna de
les situacions administratives següents:

a) Servei actiu; té la consideració d’aquesta situació
el gaudi de llicències, inclosa la corresponent a la situació
d’incapacitat temporal.

b) Serveis especials, tenint en compte el que dis-
posa el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 9 d’aquest
reglament.

c) Serveis en comunitats autònomes.
d) Expectativa de destinació.
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e) Excedència forçosa.
f) Suspensió provisional o ferma de funcions.

2. Queden exceptuats de l’obligació de cotitzar:

a) Els mutualistes jubilats.
b) Els funcionaris que estiguin en la situació d’ex-

cedència per tenir cura de fills o familiars.

3. Els mutualistes voluntaris estan obligats a cotitzar
mentre estiguin en situació d’alta facultativa, en la forma
en què determinen el text refós i aquest reglament.

Article 24. Naixement, durada i extinció de l’obligació
de cotitzar.

1. L’obligació de cotitzar neix des de la data d’alta
del funcionari en la mutualitat.

2. L’obligació de cotitzar es manté durant tot el
període en què el funcionari estigui d’alta, sense perjudici
del que estableix el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article
23 precedent, i s’extingeix per la baixa del funcionari
en la mutualitat. La comunicació a la Mutualitat General
de l’alta o de la baixa fora del termini que assenyala
l’article 14 d’aquest reglament retrotrau els efectes de
la cotització a la data en què s’hagin produït els supòsits
que l’hagin determinat.

3. La cotització dels mutualistes voluntaris retrotrau
els efectes l’endemà de la data de baixa com a mutua-
listes obligatoris.

4. L’exempció de cotització dels mutualistes jubilats
té efectes des del mes següent al de la data de jubilació.

Article 25. Contingut de l’obligació de cotitzar.

1. La quota expressa l’import de l’obligació de cotit-
zar a la Mutualitat General durant el període de liquidació.
Aquesta quantitat resulta de l’operació liquidadora d’a-
plicar 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 d’alta
i la 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 defunció.

3. El període de liquidació ha d’estar referit a men-
sualitats naturals completes, encara que la meritació i/o
el pagament de les quotes s’efectuï per un període dife-
rent al mes.

4. Per obtenir la liquidació mensual s’ha de tenir
en compte el següent:

a) La base reguladora s’ha de reduir en la mateixa
proporció que les retribucions, amb la mateixa data d’e-
fectes de la reducció d’aquestes, en el cas de funcionaris
als quals qualsevol norma autoritzi a prestar servei en
règim de jornada reduïda, per un temps que previsible-
ment no hagi de ser inferior a l’any.

b) Les liquidacions mensuals referides als mutua-
listes en el mes en què causin alta obligatòria i en el
de baixa com a mutualistes obligatoris, sempre que no
sigui per defunció, 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 que, des d’aquesta situació, passin a una altra amb
obligació de cotitzar.

c) Es pren com a base de cotització dels funcionaris
en pràctiques que ja tenien la condició de mutualistes
en alta la corresponent a l’opció exercida pel funcionari
de percebre les retribucions del cos anterior o del nou,
segons la legislació en matèria de retribucions d’aquests
funcionaris.

5. Per obtenir la quota dels mutualistes voluntaris
s’ha de tenir en compte el que disposen el text refós
i l’article 29 d’aquest reglament, i prorratejar en cada
liquidació la part de la quota corresponent a les pagues
extraordinàries.

Article 26. Compliment de l’obligació de cotitzar.

1. El mutualista és el subjecte obligat a pagar la
quota individual.

2. La quota s’ha d’abonar aplicant el règim general
o singular de cotització, segons escaigui d’acord amb
el que disposa aquest reglament.

Article 27. Règim general de cotització.

1. Estan sotmesos al règim general de cotització
els mutualistes obligatoris les habilitacions o oficines
pagadores dels quals retinguin de la seva nòmina l’import
de la quota de la mutualitat.

2. Les habilitacions o oficines pagadores existents
en els serveis de les diferents administracions públiques,
òrgans constitucionals i altres organismes i entitats del
sector públic, on estiguin destinats els funcionaris inclo-
sos en l’àmbit d’aplicació d’aquest règim especial, han
de deduir, mensualment, en les nòmines les quotes indi-
viduals corresponents als funcionaris en servei actiu, o
que estiguin en les situacions de serveis en comunitats
autònomes, expectativa de destinació, excedència for-
çosa o suspensió provisional de funcions.

3. Així mateix, les habilitacions o oficines pagadores
han de retenir l’import de la quota individual de tots
els funcionaris que estiguin en situació de serveis espe-
cials i en alta en la mutualitat. En cas que a aquests
funcionaris no es detregui la quota de la retribució del
seu lloc de treball o càrrec efectiu que exerceixin, la
retenció es practica per l’habilitació o l’oficina pagadora
d’origen amb càrrec als triennis corresponents, si els
perceben en una quantia suficient. En cas contrari, el
pagament s’ha de fer per mitjà del règim singular de
cotització que preveu l’article següent d’aquest regla-
ment.

4. Queda suspesa l’obligació de cotitzar per als
mutualistes obligatoris en les situacions següents:

a) Quan tinguin llicència per assumptes propis.
b) Quan estiguin en la situació de suspensió ferma.

5. No obstant això, les cotitzacions dels mutualistes
obligatoris pels períodes que preveu l’apartat anterior
s’han de fer des de la data en què se’ls torni a acreditar
retribucions, i s’ha de descomptar mensualment, fins a
l’extinció total del dèbit, una quota corrent i una altra
d’endarrerida. En cas que des d’aquestes situacions pas-
sin 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 de fer en el termini d’un mes, des de la
notificació de la liquidació i el requeriment de pagament
per part de la mutualitat i, en cas d’incompliment, s’ha
de procedir a la seva exacció per via de constrenyiment.

Article 28. 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 exerceixin, i no percebin triennis a través
de la seva destinació d’origen, o els percebin en una
quantia insuficient per cobrir la cotització que els corres-
pongui.
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b) Els mutualistes que so�icitin el manteniment
facultatiu de l’alta.

2. El règim singular consisteix en el pagament de
les quotes directament pel mutualista mitjançant el pro-
cediment que s’estableixi per la mutualitat.

Article 29. Pagament de les quotes durant el mante-
niment facultatiu de l’alta.

Quan es tracti de mutualistes que so�icitin el man-
teniment facultatiu de l’alta, d’acord amb el que disposa
l’article 10 d’aquest reglament, el pagament de la quota
s’ha de fer a partir del fet causant i ha d’incloure la
cotització corresponent al mutualista i l’aportació de
l’Estat.

SECCIÓ 3a RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI
DE LES QUOTES

Article 30. Competència.

La gestió recaptadora de les quotes corresponents
a la cotització individual competeix a la Mutualitat Gene-
ral, d’acord amb el que disposen aquest reglament i les
normes que dicti el ministre d’Administracions Públiques.

Article 31. Subjectes responsables de l’ingrés de les
quotes.

1. En els casos a què es refereix l’article 27 d’aquest
reglament són responsables de l’ingrés de la quota:

a) La Caixa Pagadora de la Direcció General del Tre-
sor i Política Financera i les Caixes Pagadores de les
Delegacions d’Economia i Hisenda, en funció del seu
respectiu àmbit territorial, en relació amb els funcionaris
mutualistes destinats a l’Administració General de l’Estat.

b) Els òrgans competents de les administracions de
les comunitats autònomes, respecte als funcionaris
mutualistes en servei en les esmentades comunitats.

c) Les habilitacions o oficines pagadores, en el cas
dels funcionaris mutualistes que prestin serveis en orga-
nismes o entitats del sector públic.

2. En els casos a què es refereix l’article 28 d’aquest
reglament són responsables els mateixos mutualistes.

Article 32. Termini d’ingrés.

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

Article 33. Recàrrec.

1. Les quotes ingressades fora de termini pels sub-
jectes obligats a què es refereix el paràgraf b) de l’apar-
tat 1 de l’article 28 tenen el recàrrec de mora següent:

a) El cinc per cent, si s’abonen dins els dos mesos
naturals següents al venciment del termini reglamentari.

b) El vint per cent, si s’abonen transcorregut el ter-
mini anterior i abans d’iniciar-se la via de constrenyiment.

2. Transcorreguts sis mesos des del venciment del
termini d’ingrés a què es refereix l’article 32, sense que
el mutualista voluntari hagi ingressat les quotes degudes
amb els seus recàrrecs corresponents, causa baixa en
la Mutualitat General, sense perjudici de l’obligació d’a-
bonar les quotes degudes.

Article 34. Lloc d’ingrés.

La Mutualitat General 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 27 i 28
d’aquest reglament, i amb aquesta finalitat ha d’establir
els concerts oportuns.

Article 35. Documentació dels ingressos.

1. L’ingrés de les quotes retingudes per les habi-
litacions o oficines pagadores s’ha de fer amb el com-
pliment dels requisits que estableixi la Mutualitat Gene-
ral. La informació que, amb caràcter mensual, han de
subministrar els habilitats i ordenants dels pagaments
s’ha de confeccionar en el suport i amb les especifi-
cacions tècniques que s’assenyalin i hi ha de constar,
com a mínim, el nombre de cotitzants, descompte o
descomptes efectuats a cada un d’ells, i consignar el
nom, els cognoms i el codi identificatiu de cada cotitzant
determinat per la mutualitat, que ha d’incloure el número
del document d’identitat. També ha de recollir el detall
de les habilitacions o oficines pagadores a les quals
correspongui l’import que s’ingressi en cada cas.

2. Els ingressos de les quotes que hagin de fer direc-
tament els mutualistes als quals s’aplica el règim singular
de cotització s’han de documentar mitjançant la justi-
ficació que determini la mutualitat.

Article 36. Justificants de pagament.

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

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

3. Les oficines pagadores han de conservar durant
el termini assenyalat a l’apartat 1 els documents de
cotització.

Article 37. Control de la recaptació.

1. El control dels ingressos l’ha de fer la Mutualitat
General.

2. Les quotes que siguin degudes a la Mutualitat
General en virtut del control a què es refereix l’apartat
anterior originen la seva liquidació d’ofici i a càrrec del
subjecte obligat a pagar-les.

SECCIÓ 4a RECAPTACIÓ EN LA VIA EXECUTIVA

Article 38. Procediment.

1. La recaptació de les quotes en la via de cons-
trenyiment, amb els recàrrecs de mora exigibles d’acord
amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 33 d’aquest
reglament, s’ha de fer d’acord amb el que estableix el
Reglament general de recaptació de tributs, aprovat pel
Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre, i dispo-
sicions complementàries.

2. Les certificacions de descobert autoritzades per
la Direcció General de MUFACE tenen la consideració
de títols executius.

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

Article 39. Requeriments.

Abans d’expedir la certificació de descobert corres-
ponent, la Direcció General de MUFACE ha d’enviar un
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requeriment al deutor perquè, en el termini dels 15 dies
següents a la notificació en la forma escaient, procedeixi
a abonar les cotitzacions degudes i el recàrrec que sigui
procedent. Transcorregut aquest termini sense que s’ha-
gi produït l’ingrés, s’ha de donar curs al certificat de
descobert.

SECCIÓ 5a NORMES COMUNES A LES COTITZACIONS INDIVIDUALS

Article 40. Devolució de quotes.

1. Els mutualistes obligats a cotitzar tenen dret a
la devolució total o parcial de les quotes o a l’excés
d’aquestes, ingressades de manera indeguda. El termini
per exercir aquest dret és de quatre anys a partir de
la data en què s’hagin fet efectives. Formen part de la
cotització per retornar els recàrrecs, els interessos i les
costes que s’han satisfet quan l’ingrés indegut s’ha rea-
litzat per via de constrenyiment, i també 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. La
devolució també pot ser acordada d’ofici per la Mutualitat
General.

Article 41. Prescripció.

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

Article 42. Prelació de crèdits.

1. Els crèdits per cotitzacions individuals a la Mutua-
litat i, si s’escau, els recàrrecs o interessos que sobre
aquests siguin procedents, gaudeixen, respecte a la seva
totalitat, del mateix ordre de preferència que els crèdits
a què es refereixen l’apartat 1r de l’article 1924 del
Codi Civil i el paràgraf D) de l’apartat 1r de l’article 913
del Codi de Comerç.

2. Els altres crèdits del mutualisme administratiu
tenen el mateix ordre de preferència que estableixen
el paràgraf E) de l’apartat 2n de l’article 1924 del Codi
Civil i el paràgraf D) de l’apartat 1r del article 913 del
Codi de Comerç.

SECCIÓ 6a APORTACIÓ DE L’ESTAT

Article 43. Import.

1. L’Estat ha de consignar de manera permanent
en els seus pressupostos les aportacions que anualment
concedeixi a la Mutualitat General de Funcionaris Civils
de l’Estat per al finançament de les prestacions a què
es refereix l’article 12 del text refós, llevat del que indica
el paràgraf h) de l’article esmentat.

2. La quantia de les aportacions estatals es deter-
mina mitjançant un percentatge dels havers reguladors
a efectes de cotització de drets passius, percentatge que
es fixa anualment a la Llei de pressupostos generals
de l’Estat.

3. Aquestes aportacions estatals són independents
de les subvencions a què es refereix l’apartat 3 de l’arti-
cle 35 del text refós.

Article 44. Procediment.

1. L’aportació de l’Estat es fa efectiva a la Mutualitat
General mitjançant lliuraments mensuals, a partir del mes
de gener de cada exercici, a compte de la liquidació
definitiva.

2. El procediment per fixar la quantia dels lliura-
ments a què es refereix l’apartat anterior s’estableix per
ordre del ministre d’Administracions Públiques, amb l’in-
forme previ del Ministeri d’Hisenda.

CAPÍTOL IV

Normes generals de l’acció protectora

SECCIÓ 1a RÈGIM DE LES PRESTACIONS

Article 45. Normes reguladores.

L’acció protectora del mutualisme administratiu i els
requisits i les condicions exigits per causar dret a les
prestacions que aquesta comprèn es regeixen pel que
estableixen el text refós, aquest reglament i les altres
disposicions per a la seva aplicació i desplegament.

Article 46. Contingències protegides.

Els mutualistes i, si s’escau, els familiars i assimilats
a càrrec seu, queden concretament protegits, d’acord
amb el que estableixen el text refós i aquest reglament,
en les contingències següents:

a) Necessitat d’assistència sanitària.
b) Incapacitat temporal derivada o bé de malaltia

comuna o professional, o bé d’accident comú o en acte
de servei o com a conseqüència d’aquest.

c) Incapacitat permanent en els mateixos casos del
paràgraf anterior.

d) Càrregues familiars.

Article 47. Prestacions.

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

a) Assistència sanitària.
b) Subsidis per incapacitat temporal i per risc durant

l’embaràs.
c) Prestacions recuperadores per incapacitat perma-

nent total, absoluta i gran invalidesa.
d) Prestació per a la remuneració de la persona

encarregada de l’assistència del gran invàlid.
e) Indemnitzacions per lesions, mutilacions o defor-

mitats causades per malaltia professional o en acte de
servei o com a conseqüència d’aquest.

f) Serveis socials.
g) Assistència social.
h) Prestacions familiars per fill minusvàlid a càrrec.
i) Ajuts econòmics en els casos de part múltiple.

Article 48. Caràcters de les prestacions.

1. Les prestacions que comprèn l’acció protectora
del mutualisme administratiu no poden ser objecte de
retenció, sense perjudici del que preveu l’apartat 3 d’a-
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quest article, cessió total o parcial, compensació o des-
compte, excepte en els dos casos següents:

a) Per al compliment de les obligacions alimentàries
a favor del cònjuge i els fills.

b) Quan es tracti d’obligacions contretes pel bene-
ficiari dins del mutualisme administratiu.

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

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

4. No es pot exigir cap preu per les informacions
o certificacions que hagi de facilitar la Mutualitat General
en relació amb les prestacions a què es refereix l’article
anterior.

Article 49. Condicions del dret a les prestacions.

1. Els mutualistes causen dret a les prestacions
quan, a més de complir els requisits exigits per a cada
una de les prestacions, estiguin en alta en la Mutualitat
General o en situació assimilada a la d’alta, quan s’es-
devingui la contingència o situació protegida.

2. Es consideren en situació assimilada a la d’alta,
a efectes d’aplicació de l’acció protectora de la Mutualitat
General:

a) Els qui hagin optat per mantenir la seva situació
d’alta com a mutualistes voluntaris, d’acord amb el que
estableix l’article 10 d’aquest reglament.

b) Els pensionistes que s’hagin incorporat com a
mutualistes voluntaris segons el que preveu l’apartat 2
de la disposició addicional primera del text refós, amb
els drets que determina aquest reglament.

Article 50. Reconeixement del dret a les prestacions.

1. El reconeixement del dret a les prestacions de
la Mutualitat General l’ha de dur a terme el director gene-
ral de MUFACE, sense perjudici de les delegacions que
es puguin atorgar.

2. El procediment per al reconeixement del dret s’i-
nicia a instància de l’interessat, o del seu representant
legal, per ell mateix o per mitjà de mandatari designat
en la forma escaient, que ha d’acompanyar els docu-
ments i les informacions exigits per les normes aplicables
al procediment de què es tracti, i altres proves en les
quals es fonamenti el seu dret.

3. No obstant això, el procediment es pot iniciar
d’ofici, o bé sigui excepcionalment de manera singular
o bé mitjançant convocatòria aprovada pel director gene-
ral de la mutualitat, que ha d’especificar els requisits
i les condicions per a la concessió de la prestació de
què es tracti.

Article 51. Adopció de mesures cautelars en el man-
teniment del dret a la percepció de les prestacions.

L’incompliment per part dels beneficiaris o causants
de les prestacions econòmiques del mutualisme admi-
nistratiu de l’obligació de presentar, en els terminis legals
establerts, declaracions preceptives o documents, ante-
cedents, justificants o les dades que no constin en la
Mutualitat General, quan siguin requerits, així com la
incompareixença, llevat que hi hagi una causa justificada,
als reconeixements mèdics ordenats per aquesta en els
casos establerts, sempre que puguin afectar la conser-
vació del dret a les prestacions, poden donar lloc que

MUFACE adopti les mesures preventives necessàries,
mitjançant la suspensió cautelar de l’abonament de les
prestacions esmentades, fins que quedi degudament
acreditat per part dels beneficiaris o causants que es
compleixen els requisits legals imprescindibles per al
manteniment del dret a les prestacions.

Article 52. Successió en l’exercici dels drets.

1. Si iniciat de manera reglamentària un procedi-
ment administratiu per al reconeixement d’alguna pres-
tació l’interessat mor durant la tramitació, i se n’insta
la continuació per part legítima, aquell s’ha d’ultimar
fent-se la declaració que correspongui i abonant-se, si
s’escau, als hereus per dret civil les quantitats meritades.

2. Als efectes assenyalats a l’apartat 1, es considera
iniciat el procediment de manera reglamentària en la
data del fet causant de la prestació, si se n’insta la con-
tinuació per part legítima, en els casos següents:

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

b) Quan iniciada la situació d’incapacitat temporal
o la de risc durant l’embaràs el causant ha mort abans
de so�icitar el reconeixement del subsidi corresponent
a cada mensualitat, sense que concorri causa imputable.
En aquest cas, els requisits i els efectes són els asse-
nyalats en el capítol VI d’aquest reglament.

3. Si mor el beneficiari d’alguna prestació del mutua-
lisme administratiu, la quantia econòmica en què aquesta
es concreta, meritada i no percebuda, s’abona als hereus
per dret civil, a instància de part legítima. L’exercici de
l’acció per un dels hereus redunda en benefici dels altres
que hi pugui haver.

4. La so�icitud de la successió en l’exercici dels
drets s’ha de formular dins el termini de cinc anys des
de l’endemà de la mort de l’interessat, llevat que es tracti
de les presumpcions que estableix l’apartat 2 d’aquest
article, cas en què el termini es compta a partir del fet
causant de la prestació. Quan es tracti de prestacions
subjectes a convocatòria pública la so�icitud s’ha d’e-
fectuar, en tot cas, dins els terminis establerts a cada
convocatòria.

Article 53. Prescripció i caducitat del dret al reconeixe-
ment de les prestacions.

1. El dret al reconeixement de les prestacions pres-
criu al cap de cinc anys, a comptar de l’endemà del
dia en què tingui lloc el fet causant de la prestació de
què es tracti, sense perjudici de les excepcions que pre-
veu aquest reglament. La prescripció s’interromp, a més
de per la reclamació davant la Mutualitat General, per
les causes ordinàries que estableix l’article 1973 del Codi
Civil.

2. El dret o, si s’escau, l’expectativa del dret al reco-
neixement de les prestacions subjectes a convocatòria
pública, amb terminis específics per al seu exercici, cadu-
ca transcorreguts aquests.

Article 54. Caducitat del dret a la percepció de les
prestacions.

1. El dret a la percepció de la prestació reconeguda
caduca al cap d’un any. El termini es compta 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 l’any del seu
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respectiu venciment, 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 55. Reintegrament de prestacions indegudes.

1. Els mutualistes i les altres persones que hagin
percebut indegudament prestacions de la Mutualitat
General, i també els seus drethavents, estan obligats
a reintegrar-ne l’import, sense perjudici de les respon-
sabilitats 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 res-
ponen subsidiàriament amb els perceptors, llevat de
bona fe provada, de l’obligació de reintegrar que esta-
bleix l’apartat anterior, i és aplicable tant al supòsit de
percepció de prestacions a les quals l’interessat no tingui
dret, com en el cas que les hagi percebut en una quantia
o un 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 38 d’aquest reglament.

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

5. La Mutualitat General pot reformar o modificar
en qualsevol moment, mitjançant un acord motivat, els
actes que, estant subjectes a revisió periòdica, al com-
pliment d’una determinada condició o requisits, o acor-
dats amb caràcter provisional, es vegi que són indeguts
com a conseqüència de la revisió o de l’incompliment
de la condició o el requisit de què es tracti, o de la
seva elevació a definitius. El caràcter revisable, condi-
cional o provisional dels actes ha de constar expres-
sament en el mateix acte o estar previst en una disposició
de caràcter general. En la tramitació del procediment
s’ha de garantir sempre el dret d’audiència de l’interessat.

Article 56. Prescripció de l’obligació de reintegrament.

L’obligació de reintegrament de l’import de les pres-
tacions percebudes de manera indeguda prescriu al cap
de quatre anys, a comptar de la data del cobrament,
o des que va ser possible exercir 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 mutua-
litat.

Article 57. Ajornament i fraccionament del deute.

L’ajornament i el fraccionament del pagament per
deutes amb el mutualisme administratiu es regeixen pel
que disposa el Reglament general de recaptació de tri-
buts, i correspon a la Direcció General de la Mutualitat
la tramitació i la resolució de les so�icituds formulades
en període voluntari de pagament.

Article 58. Períodes de cotització condicionants del
dret a les prestacions.

1. Per causar dret a prestacions econòmiques per
a les quals s’exigeixi un període mínim de cotització es
poden totalitzar els períodes de cotització acreditats en
altres règims, sempre que no se superposin amb els
d’aquest règim especial i que aquestes prestacions o
d’altres que tinguin la mateixa finalitat estiguin incloses
a l’acció protectora del règim els períodes de cotització
del qual es tinguin en compte per causar aquest dret.

2. No s’exigeixen períodes mínims de cotització per
al dret a les prestacions que derivin d’un accident en
acte de servei o de malaltia professional.

SECCIÓ 2a CONCEPTE DE LES CONTINGÈNCIES

Article 59. Concepte d’accident en acte de servei.

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

2. Per determinar els casos que en aquest règim
especial tenen la consideració d’accident en acte de ser-
vei o com a conseqüència d’aquest, i per a les presump-
cions aplicables sobre això, cal atenir-se al que disposa
el règim general de la Seguretat Social sobre el concepte
d’accident de treball, sense perjudici de les peculiaritats
pròpies que siguin aplicables derivades de la prestació
del servei públic.

Article 60. Concepte de malaltia professional.

S’entén per malaltia professional la contreta pel
mutualista a conseqüència de la prestació dels seus ser-
veis 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, sempre que estigui provocada per l’acció dels
elements o les substàncies determinats en aquestes nor-
mes per a cada malaltia professional.

Article 61. Reconeixement dels drets derivats de malal-
tia professional i d’accident en acte de servei.

1. El reconeixement dels drets derivats de malaltia
professional i d’accident en acte de servei o com a con-
seqüència d’aquest, als efectes del mutualisme admi-
nistratiu, el fa la Mutualitat General, amb caràcter previ
o simultani a la concessió de les prestacions derivades
d’aquestes contingències.

2. El procediment per al reconeixement d’aquests
drets s’instrumenta a partir d’un expedient dirigit a esbri-
nar les causes que van donar lloc a les lesions o a les
circumstàncies en les quals es va iniciar la patologia,
així com a establir la relació de causalitat entre aquestes
i el servei o la tasca exercits pel mutualista. L’expedient,
que s’inicia a so�icitud de l’interessat o d’ofici per l’òrgan
competent per expedir, si s’escau, la llicència per malaltia
del funcionari mutualista afectat, és instruït per aquest
òrgan, d’acord amb les normes que a aquest efecte s’es-
tableixin per ordre del ministre d’Administracions Públi-
ques, que també ha de determinar les especificacions
que ha de contenir l’informe resultant de la instrucció,
inclosa la possibilitat que aquest òrgan dugui a terme
actuacions complementàries.

Article 62. Concepte d’accident i malaltia comuns.

Es consideren accident i malaltia comuns les lesions
i les 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.

Article 63. Concepte legal de les altres contingències.

És el que resulti de les condicions exigides per al
reconeixement del dret a les prestacions atorgades en
consideració a cada una d’aquestes.
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Article 64. Riscs catastròfics.

En cap cas són objecte de protecció per la Mutualitat
General els riscos declarats catastròfics a l’empara de
la seva legislació especial.

CAPÍTOL V

Assistència sanitària

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 65. Objecte i prestació.

1. L’assistència sanitària té per objecte la prestació
dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics conduents
a conservar o restablir la salut dels beneficiaris d’aquest
règim especial, així com la seva aptitud per al treball.

2. També proporciona els serveis convenients per
completar les prestacions mèdiques i farmacèutiques i,
d’una manera especial, atendre la rehabilitació física per
a la recuperació professional de les incapacitats amb
dret a aquesta.

3. L’assistència sanitària s’ha de prestar d’acord
amb el que estableixen el text refós, aquest reglament
i, en el que hi sigui aplicable, la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat, i altra normativa sanitària
vigent, i s’ha de garantir el contingut de la cartera de
serveis del sistema nacional de salut, com també les
garanties sobre accessibilitat, mobilitat, qualitat, segu-
retat, informació i temps recollides en aquestes normes.

Article 66. Contingències protegides.

Les contingències cobertes per la prestació de l’as-
sistència sanitària són les de malaltia comuna o pro-
fessional i les lesions ocasionades per accident comú
o en acte de servei o com a conseqüència d’aquest,
sigui per accident o risc específic del càrrec, així com
l’embaràs, el part i el puerperi, en l’extensió i els termes
que estableix aquest reglament.

SECCIÓ 2a BENEFICIARIS DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 67. Beneficiaris d’assistència sanitària per malal-
tia i accident comuns.

1. Són beneficiaris de l’assistència sanitària per malal-
tia i accident comuns tots els mutualistes inclosos en l’àm-
bit d’aplicació d’aquest règim especial, els jubilats mutua-
listes, i els familiars o assimilats d’ambdós que s’esmenten
a l’apartat 1 de l’article 15, i que compleixin els requisits
que estableix l’apartat 2 de l’article esmentat.

2. Així mateix, poden ser beneficiaris de l’assistència
sanitària les persones a què es refereix l’article 16 i que
compleixin el requisit que s’indica en l’article esmentat.

Article 68. Beneficiaris de l’assistència sanitària per
accident en acte de servei i malaltia professional.

1. Són beneficiaris de l’assistència sanitària per acci-
dent en acte de servei i malaltia professional els mutua-
listes que tinguin qualsevol alteració de la salut com
a conseqüència de les contingències que preveuen els
articles 59 i 60 d’aquest reglament.

2. Els mutualistes a què es refereix l’apartat anterior
es consideren, de ple dret, en situació d’alta a efectes
d’assistència sanitària per accident en acte de servei
i malaltia professional, encara que no se n’hagi tramitat
l’afiliació o l’alta a la Mutualitat General.

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

Són beneficiàries de l’assistència sanitària per mater-
nitat:

a) Les mutualistes i altres beneficiàries de l’assis-
tència sanitària per malaltia i accident comuns, deter-
minades segons el que preveu aquest reglament.

b) Les cònjuges dels mutualistes i els qui hagin con-
viscut amb aquests en una relació d’afectivitat anàloga
a la de cònjuge, encara que no siguin subjectes protegits
d’acord amb l’article 15 d’aquest reglament.

Article 70. Documentació.

Per rebre l’assistència sanitària és imprescindible
ensenyar els documents que determini la Mutualitat
General.

SECCIÓ 3a NORMES SOBRE NAIXEMENT, DURADA I EXTINCIÓ
DEL DRET A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 71. Naixement i efectivitat del dret a l’assistèn-
cia sanitària.

1. El dret a l’assistència sanitària neix i produeix
els seus efectes el dia de l’afiliació o alta, tant per al
titular com per als seus familiars o assimilats beneficiaris.
Per als familiars o assimilats la inclusió com a beneficiaris
dels quals es produeixi en un moment posterior, l’efec-
tivitat del dret a l’assistència sanitària es produeix en
la data de so�icitud de reconeixement de la condició
de beneficiaris, excepte en el cas del nounat que, amb
independència d’aquesta data, té dret a l’assistència sani-
tària que correspongui durant el primer mes des del
moment del part.

2. Als efectes de l’excepció que indica l’apartat ante-
rior, s’equiparen al nounat els casos d’adopció o aco-
lliment, tant preadoptiu com permanent, i es computa
el primer mes o bé a partir de la decisió administrativa
o judicial d’acolliment, o bé a partir de la resolució judicial
per la qual es constitueixi l’adopció.

3. Quan, per qualsevol circumstància, no s’hagi pro-
duït la incorporació a la Mutualitat d’un funcionari en
situació que comporti la condició de mutualista obliga-
tori, d’acord amb el que estableix aquest reglament, i
s’ocasionin despeses d’assistència sanitària al funcionari
o als seus beneficiaris durant el temps que transcorri
entre la data d’efectes de la incorporació i la de la for-
malització, el mutualista pot so�icitar el reintegrament
de les despeses esmentades.

Article 72. Durada de l’assistència sanitària.

L’assistència sanitària es presta des del dia en què,
complint les condicions exigides per a la seva efectivitat,
sigui so�icitada al facultatiu corresponent, mentre sigui
necessària i concorrin els requisits establerts per con-
servar el dret a rebre-la.

Article 73. Durada de l’assistència sanitària per acci-
dent en acte de servei i malaltia professional.

No obstant el que disposen els articles anteriors, l’as-
sistència sanitària per accident en acte de servei i malal-
tia professional es presta a l’afectat des del moment
en què es produeixi l’accident o es diagnostiqui la malal-
tia professional, i durant el temps que l’estat patològic
produït per aquestes contingències ho requereixi.
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SECCIÓ 4a CONTINGUT DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 74. Contingut de l’assistència sanitària per
malaltia i accident comuns.

L’assistència sanitària per malaltia i accident comuns
té una extensió i un contingut anàlegs als establerts
per al règim general de la Seguretat Social i comprèn:

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

b) L’atenció especialitzada, que inclou:

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

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

3r La cirurgia estètica, sempre que tingui relació
amb un accident, una malaltia o una malformació con-
gènita.

4t Els programes preventius d’atenció especialitzada.
5è Qualsevol nova tècnica de diagnòstic o tracta-

ment que es realitzi amb càrrec a les administracions
sanitàries públiques, en algun dels centres propis o con-
certats del Sistema Nacional de Salut.

c) La prestació farmacèutica, que inclou les espe-
cialitats farmacèutiques, fórmules magistrals, efectes i
accessoris farmacèutics i altres productes sanitaris, amb
l’extensió determinada per als beneficiaris del règim
general de la 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:

1r El transport sanitari.
2n L’oxigenoteràpia a domicili.
3r Els tractaments dietoteràpics complexos i les die-

tes enterals.
4t Les prestacions ortoprotèsiques.
5è Altres prestacions sanitàries.

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

Article 75. 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’ur-

gència de l’embaràs, part i puerperi, així com de la pato-
logia obstètrica que es pugui produir en aquestes situa-
cions.

c) Les prestacions farmacèutica i complementàries
derivades d’aquestes contingències.

Article 76. Contingut de l’assistència sanitària per acci-
dent 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 les actuacions sanitàries
que es considerin necessàries i amb el mateix contingut
que especifica l’article 74 d’aquest reglament.

b) La cirurgia estètica que guardi relació amb l’ac-
cident en acte de servei o malaltia professional.

c) Qualsevol mena de pròtesi i òrtesi, i altres pres-
tacions 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 esta-
bleix l’article 82.

SECCIÓ 5a ACCÉS A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Article 77. Assistència sanitària prestada per mitjans
propis o concertats.

1. L’assistència sanitària la facilita la Mutualitat
General directament o per concert amb altres entitats
o establiments públics o privats, preferentment amb ins-
titucions de la Seguretat Social. Quan l’assistència es
faciliti mitjançant concert, els mutualistes poden triar,
o bé en el moment de l’afiliació o alta, o bé dins el
període que s’assenyali a aquest efecte, l’entitat o l’es-
tabliment públic o privat a través del qual han de rebre
la prestació de l’assistència.

2. Els concerts han d’estipular els drets i les obli-
gacions recíprocs de les parts, així com les modalitats,
la forma, les condicions de l’assistència i les causes per
les quals aquesta s’ha de prestar als beneficiaris que
hi tenen dret.

Article 78. 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 paràgrafs següents:

a) Quan la mutualitat faciliti directament l’assistèn-
cia sanitària i el beneficiari utilitzi serveis sanitaris dife-
rents dels que tingui assignats per denegació injustifi-
cada d’assistència sanitària o per assistència urgent de
caràcter vital, és competència d’aquella dictar resolució
a fi de procedir, si s’escau, al reintegrament de les des-
peses, sempre que en el segon cas es notifiqui a la mutua-
litat el començament de l’assistència en el termini de
15 dies.

b) Quan un beneficiari estigui adscrit a una entitat
privada concertada per la mutualitat pot utilitzar serveis
sanitaris diferents dels de l’entitat esmentada en les cir-
cumstàncies següents:

1a Si l’assistència sanitària so�icitada li ha estat
denegada per part de l’entitat esmentada i aquesta dene-
gació ha estat injustificada, d’acord amb el que estipulin
els concerts vigents en cada moment. En aquest cas
pot fer ús de serveis sanitaris diferents dels que li corres-
ponguin i reclamar el reintegrament de les despeses oca-
sionades per aquests.

2a Si la utilització d’aquests serveis sanitaris ha
estat causada per a una assistència urgent de caràcter
vital. En aquest cas, l’interessat pot reclamar el reinte-
grament de les despeses ocasionades per aquesta, i és
indispensable que es notifiqui el començament de l’as-
sistència sanitària a l’entitat d’adscripció del beneficiari
en els terminis, els termes i les condicions que estableixin
els concerts oportuns.

En cas de discrepància sobre la procedència del rein-
tegrament en les circumstàncies previstes en els dos
casos anteriors, correspon a la mutualitat l’apreciació
i la resolució, sense perjudici dels possibles procediments



2160 Dijous 1 maig 2003 Suplement núm. 10

de reclamació per part dels beneficiaris previstos en els
concerts respectius.

2. No obstant això, quan un beneficiari estigui ads-
crit a 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 de l’organisme corresponent disposi
per a les situacions d’utilització de mitjans aliens, així
com al seu règim jurisdiccional.

SECCIÓ 6a PRESTACIÓ FARMACÈUTICA

Article 79. Contingut de la prestació.

1. La prestació farmacèutica consisteix en la dis-
pensació als beneficiaris d’assistència sanitària, a través
dels procediments previstos en aquest reglament, de les
especialitats farmacèutiques, fórmules magistrals, efec-
tes i accessoris farmacèutics i altres productes sanitaris,
reconeguts per la legislació vigent, i amb l’extensió deter-
minada per als beneficiaris del règim general de la Segu-
retat Social. La prestació s’efectua amb càrrec a la Mutua-
litat General i mitjançant l’aportació econòmica dels
mateixos beneficiaris que, si s’escau, correspongui.

2. Queden exclosos, en tots els casos, de la pres-
tació farmacèutica els cosmètics o productes d’utilització
cosmètica, dietètics i productes de règim, aigües mine-
rals, elixirs bucodentals, dentifricis, articles de confiteria
medicamentosa, sabons medicinals, especialitats farma-
cèutiques 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 de la Seguretat Social
o fons estatals afectes a la sanitat.

Article 80. Prescripció de medicaments.

1. Dins l’àmbit d’aplicació a què es refereix l’article
anterior, els facultatius que tinguin a càrrec seu l’assis-
tència sanitària poden prescriure, d’acord amb les ins-
truccions que a aquest efecte estableixi la Direcció Gene-
ral de la Mutualitat, qualssevol especialitats farmacèu-
tiques, fórmules magistrals, efectes i accessoris farma-
cèutics i altres productes sanitaris reconeguts per la legis-
lació sanitària vigent que siguin convenients per a la
recuperació de la salut dels pacients.

2. La prescripció s’ha de fer en el model de recepta
oficial establert per la mutualitat, i amb subjecció al que
preveu el Reial decret 1910/1984, de 26 de setembre,
de recepta mèdica, les modificacions posteriors i altres
normes de desplegament, sense perjudici de les pecu-
liaritats establertes per a aquest règim especial.

Article 81. Dispensació de medicaments.

1. La dispensació de medicaments s’ha de fer:

a) A través dels establiments sanitaris als quals
correspongui la prestació de l’assistència sanitària o per
altres mitjans de les entitats o els establiments públics
o privats responsables de l’assistència, sempre d’acord
amb el que estableixen l’article 103 de la Llei 14/1986,
de 25 d’abril, general de sanitat, i l’article 3 de la Llei
del medicament.

b) En els casos no previstos a l’apartat anterior,
directament per la mutualitat o a través de les oficines
de farmàcia legalment establertes. Amb aquesta finalitat,
la Mutualitat General pot subscriure els concerts opor-
tuns, que han d’establir la forma i les condicions de fac-

turació i el pagament en què s’ha d’efectuar la dispen-
sació.

2. La dispensació dels medicaments estrangers la
importació dels quals hagi estat autoritzada pel Ministeri
de Sanitat i Consum s’ha de fer a través del procediment
que aquest estableixi a aquest efecte.

3. La dispensació es pot sotmetre al compliment
dels requisits previs que estableixi la mutualitat i s’ha
d’efectuar d’acord amb el que estableix la normativa sani-
tària vigent i, en especial, l’article 94.6 de la Llei
25/1990, de 20 de desembre, del medicament.

Article 82. Tipus d’aportació econòmica.

1. La dispensació de medicaments és gratuïta en:

a) Els tractaments que es facin als establiments sani-
taris i altres mitjans previstos en el paràgraf a) de l’apar-
tat 1 de l’article anterior.

b) Els medicaments que hagin de ser subministrats
pels serveis de farmàcia hospitalària.

c) Els tractaments que tinguin l’origen en accident
en acte de servei o malaltia professional. En aquest cas,
si s’ha abonat algun import, n’és procedent el reinte-
grament.

2. En els altres casos, els beneficiaris participen mit-
jançant el pagament d’un 30 per cent del preu de venda
al públic dels medicaments i altres productes sanitaris,
sense perjudici dels casos 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 poden ser revi-
sats pel Govern, a proposta del ministre d’Administra-
cions Públiques i amb l’informe previ dels ministeris d’Hi-
senda, de Treball i Afers Socials, i de Sanitat i Consum.

Article 83. Obligació de conservació, custòdia i utilit-
zació legítima dels talonaris de receptes.

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

2. La pèrdua o la sostracció dels talonaris de recep-
tes, aquesta última degudament denunciada, s’han de
comunicar immediatament a la Mutualitat General, i s’ha
de demanar el justificant oportú d’haver efectuat la
comunicació.

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

Article 84. Control i seguiment del consum de medi-
caments.

1. La Mutualitat General ha de procurar que la pres-
cripció i la dispensació de medicaments s’efectuïn d’a-
cord amb els criteris bàsics d’ús racional que preveuen
la Llei 25/1990, de 20 de desembre, del medicament,
i les disposicions de desplegament.

2. Amb aquesta finalitat ha de promoure la realit-
zació, amb caràcter periòdic, de les actuacions neces-
sàries per a la detecció d’indicis racionals de consum
abusiu de medicaments i de la utilització de receptes
per sobre dels límits considerats usuals.

3. Sense perjudici de les mesures concretes que,
en cada cas, sigui procedent adoptar, si de la investigació
practicada es dedueix algun tipus de responsabilitat
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penal, s’ha de posar, als efectes procedents, en coneixe-
ment del ministeri fiscal.

SECCIÓ 7a UTILITZACIÓ DE SERVEIS SANITARIS FORA
DEL TERRITORI NACIONAL

Article 85. Assistència sanitària prestada fora del terri-
tori nacional.

La utilització de serveis sanitaris a l’estranger dóna
dret, en condicions d’equivalència amb l’assistència sani-
tària prestada dins el territori nacional, a la cobertura
de les despeses ocasionades amb motiu d’aquesta assis-
tència en els termes, les condicions i les formes de gestió
que estableixi la mutualitat.

Article 86. Assistència sanitària als mutualistes desti-
nats a l’estranger.

1. En el cas dels mutualistes destinats a l’estranger
i els seus beneficiaris, la Mutualitat General ha d’establir
les modalitats de prestació d’assistència sanitària que
els correspongui, amb l’informe previ, si s’escau, del
Ministeri d’Afers Exteriors.

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

Article 87. Assistència sanitària als mutualistes i bene-
ficiaris que es desplacin temporalment a l’estranger.

1. Quan un mutualista o beneficiari es desplaci a
l’estranger per qualsevol causa i rebi assistència sani-
tària, té dret al reintegrament de despeses ocasionades
per l’assistència, llevat de les excepcions següents:

a) Que l’assistència rebuda o les despeses reclama-
des estiguin incloses en algun tipus de cobertura sani-
tària a l’exterior, a càrrec d’un ens públic o privat, nacional
o estranger.

b) Que de l’apreciació de la patologia de què es
tracti i altres circumstàncies de qualsevol ordre con-
currents es constati un propòsit intencionat del mutua-
lista o el beneficiari per eludir els serveis sanitaris que
li corresponguin, utilitzant el desplaçament per utilitzar
mitjans aliens a aquests.

2. Correspon al mutualista o al beneficiari infor-
mar-se a la mutualitat de les condicions i els procedi-
ments que s’han de seguir per rebre l’assistència sanitària
que pugui necessitar al país on s’hagi de desplaçar.

3. És competència de la Mutualitat General definir
els límits del caràcter temporal del desplaçament, així
com la documentació que s’ha d’aportar per so�icitar
el reintegrament de despeses.

CAPÍTOL VI

Prestacions per incapacitat temporal i per risc durant
l’embaràs

SECCIÓ 1a SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL

Article 88. Contingències protegides.

1. Tenen la consideració d’estats o situacions deter-
minants d’incapacitat temporal:

a) Els deguts a malaltia comuna o professional i acci-
dent, tant si és en acte de servei com si no, mentre

el funcionari mutualista rebi assistència sanitària i estigui
impedit per a la realització de les funcions administra-
tives.

b) Els períodes d’observació per malaltia professio-
nal en què es prescrigui la baixa al servei durant aquests.

2. No tenen la consideració d’incapacitat temporal
els permisos o les llicències per part, adopció o aco-
lliment, tant preadoptiu com permanent que estableix
l’apartat 3 de l’article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d’a-
gost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.
Si al terme del permís per part continua la impossibilitat
d’incorporar-se a la feina, s’inicien les llicències que
donen lloc a la incapacitat temporal.

3. La situació de risc durant l’embaràs es regeix pel
que disposa la secció 3a d’aquest capítol. La situació
d’incapacitat temporal queda interrompuda en cas d’i-
niciar-se la situació de risc durant l’embaràs.

Article 89. Situació d’incapacitat temporal.

1. Els funcionaris que, de conformitat amb el que
estableix l’article 69 del text articulat de la Llei de fun-
cionaris civils de l’Estat, aprovat pel Decret 315/1964,
de 7 de febrer, hagin obtingut llicències per malaltia
o accident que impedeixin l’acompliment normal de les
funcions públiques, estan en la situació d’incapacitat
temporal.

2. Així mateix, estan en aquesta situació els fun-
cionaris que hagin obtingut llicència a conseqüència de
trobar-se en període d’observació mèdica en cas de
malalties professionals.

Article 90. Actuacions dels òrgans de personal.

1. La concessió de les llicències i el seu control
correspon als òrgans administratius que determinen les
normes de competència en matèria de gestió de per-
sonal, amb l’assessorament facultatiu que, si s’escau,
considerin oportú.

2. Per a la procedència de les pròrrogues que preveu
l’article següent, l’òrgan competent ha de demanar l’in-
forme facultatiu oportú on s’acreditin les circumstàncies
exigides en cada cas per a la concessió.

3. En qualsevol moment en què es prevegi que la
malaltia o lesió per accident impedeix definitivament l’a-
compliment de les funcions públiques i, en tot cas, abans
que transcorri el termini a què es refereix l’apartat 1
de l’article següent, l’òrgan de jubilació competent ha
d’iniciar, d’ofici o a instància de l’interessat, el proce-
diment de jubilació per incapacitat permanent per al ser-
vei. Per ordre del ministre d’Administracions Públiques
s’han d’establir els mecanismes necessaris per coordinar
les actuacions de la mutualitat i les de l’òrgan de jubilació.

Article 91. Durada de la situació d’incapacitat temporal.

1. La durada de la situació d’incapacitat temporal
és l’establerta per al règim general de la Seguretat Social.

2. La situació d’incapacitat temporal que assenyala
el paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 88 d’aquest regla-
ment té una durada màxima de 12 mesos, prorrogables
per uns altres sis quan es consideri que durant aquests
el funcionari pot ser donat d’alta mèdica per curació.

3. Els períodes d’observació referits al paràgraf b)
de l’apartat 1 de l’article 88 tenen una durada màxima
de sis mesos, prorrogables per sis més quan es consideri
necessari per a l’estudi i el diagnòstic de la malaltia.

4. A efectes de còmput de terminis, es considera
que hi ha nova malaltia quan el procés patològic sigui
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diferent i, en tot cas, quan s’hagi interromput la concessió
de les llicències durant un any com a mínim. Les diferents
i successives patologies donen dret a l’inici d’un nou
període d’incapacitat temporal que, si s’escau, posa fi
a aquell que estigui en curs.

5. La durada de la primera i successives llicències
és pel temps previsiblement necessari per a la curació,
amb el màxim d’un mes cada una d’aquestes.

6. Els períodes de recaiguda que concorrin en la
situació d’incapacitat temporal es computen a efectes
de la durada màxima d’aquesta. S’entén que hi ha recai-
guda i, per tant, no s’inicia una nova situació d’incapacitat
temporal, quan el mutualista, la llicència del qual per
malaltia hagi finalitzat, torni a necessitar assistència sani-
tària i a estar impossibilitat per al servei dins el termini
d’un any des que es va produir la conclusió de la llicència
per malaltia i a conseqüència del mateix procés patològic
que va determinar la incapacitat anterior o d’un procés
similar.

7. Els períodes d’observació previs al diagnòstic es
computen a efectes de la durada de la incapacitat tem-
poral, tant si el diagnòstic mèdic confirma l’existència
d’una malaltia professional, com si es tracta d’una malal-
tia comuna. Al terme del termini màxim de durada dels
períodes d’observació, incloses les pròrrogues, el fun-
cionari passa a la situació que escaigui o continua en
incapacitat temporal.

Article 92. Extinció de la situació d’incapacitat temporal.

1. La situació d’incapacitat temporal s’extingeix, d’a-
cord amb el que s’estableix per al règim general de la
Seguretat Social:

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

b) Per l’acabament de la llicència per malaltia que
estigui en curs.

c) Per la declaració de jubilació per incapacitat per-
manent per al servei.

d) Per la jubilació forçosa o voluntària del funcionari.
e) Per la mort del funcionari.

2. Quan l’extinció de la incapacitat temporal es pro-
dueixi pel transcurs del termini màxim establert, s’han
de prorrogar els efectes de la situació d’incapacitat tem-
poral fins al moment de la declaració de la jubilació per
incapacitat permanent, sense que aquesta pugui tenir
lloc, en cap cas, una vegada excedits els 30 mesos a
comptar de la concessió de la primera llicència per
malaltia.

3. Així mateix, en els casos en què continuï la neces-
sitat de tractament mèdic i la situació clínica de l’in-
teressat faci aconsellable demorar la possible qualificació
de l’estat del funcionari com a incapacitat amb caràcter
permanent per a les funcions pròpies del seu cos o esca-
la, aquesta qualificació es pot endarrerir pel període
necessari, sense excedir el termini assenyalat a l’apartat
anterior.

Article 93. Prestació econòmica.

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

a) Durant els tres primers mesos, té dret a la per-
cepció de la totalitat dels drets econòmics, en els termes
que preveu l’article 69 del text articulat de la Llei de
funcionaris civils de l’Estat.

b) A partir del quart mes, i mentre duri aquesta situa-
ció, té dret a la percepció de les retribucions bàsiques,
de la prestació per fill a càrrec, si s’escau, i a un subsidi
per incapacitat temporal a càrrec de la Mutualitat General
de Funcionaris Civils de l’Estat, d’una quantia fixa i inva-
riable, que es calcula de conformitat amb el que estableix
aquest reglament.

2. Als efectes del que estableix aquest article, les
remuneracions que ha de percebre el funcionari a què
es refereix l’apartat anterior s’abonen amb càrrec als
mateixos conceptes pressupostaris pels quals es per-
cebien en el moment de concedir-se la primera llicència
per malaltia.

SECCIÓ 2a SUBSIDI PER INCAPACITAT TEMPORAL

Article 94. Beneficiaris del subsidi per incapacitat tem-
poral.

Són beneficiaris del subsidi per incapacitat temporal
els funcionaris mutualistes que estiguin en aquesta situa-
ció i tinguin acreditat un període de cotització de sis
mesos, llevat que tinguin coberta aquesta contingència
per un altre règim de Seguretat Social, organisme o ins-
titució, per la mateixa relació de serveis.

Article 95. 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 tres mesos
a què es refereix l’apartat 1 de l’article 69 del text arti-
culat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat.

2. El subsidi s’abona mentre el beneficiari està en
situació d’incapacitat temporal i durant la pròrroga dels
efectes d’aquesta situació.

Article 96. 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) i e) de l’apartat 1 de l’article 92 d’aquest reglament.

b) Per deixar de complir els requisits exigibles per
ser beneficiari de la prestació.

c) Per l’inici d’una nova situació d’incapacitat tem-
poral.

d) En tot cas, pel transcurs del termini màxim de
30 mesos des de la data en què s’hagi iniciat la situació
d’incapacitat temporal.

Article 97. Anu�ació i suspensió del dret al subsidi.

1. El dret al subsidi per incapacitat temporal pot
ser anu�at o suspès:

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

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

2. També pot ser suspès el dret al subsidi quan el
beneficiari, sense una causa raonable, rebutgi o abandoni
el tractament que li sigui indicat.

3. En aquests casos, la Mutualitat General ha de
donar trasllat de la resolució dictada a l’òrgan de personal
que hagi concedit la llicència, a tots els efectes que
puguin ser procedents.
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Article 98. Quantia del subsidi.

1. La quantia del subsidi per incapacitat temporal
és fixa i invariable mentre duri l’esmentada situació i
consisteix en la superior de les dues quantitats següents:

a) El 80 per cent de les retribucions bàsiques corres-
ponents al primer mes de llicència. Les retribucions bàsi-
ques comprenen el sou, els triennis i el grau, si s’escau
incrementats en la sisena part d’una paga extraordinària.

b) El 75 per cent de les retribucions complemen-
tàries meritades el primer mes de llicència.

2. Es consideren meritades el primer mes de llicèn-
cia les retribucions, bàsiques i complementàries que
hagin de ser imputades a aquest mes en virtut d’una
disposició o un acte administratiu que així ho reconegui,
amb independència del moment en què es produeixi
la percepció.

3. Si s’acrediten retribucions complementàries amb
una periodicitat superior a la mensual, per calcular el
subsidi s’imputa el mes en què es va iniciar la primera
llicència la part alíquota que correspongui de les retri-
bucions.

4. La quantia íntegra del subsidi, calculada d’acord
amb els apartats anteriors, considerada en còmput men-
sual, no pot donar lloc al fet que, sumada a les remu-
neracions que el funcionari continuï rebent amb càrrec
a la seva destinació, considerades en les quanties que
tingui acreditades el primer mes de la situació d’inca-
pacitat temporal, s’obtingui un resultat que excedeixi les
percepcions totals íntegres meritades i imputades al pri-
mer mes de llicència.

5. Sense perjudici del seu abonament, d’acord amb
la seva normativa reguladora, no s’han de tenir en comp-
te per calcular el subsidi:

a) Les gratificacions per serveis extraordinaris pre-
vistes a l’article 23.3.d) de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

b) La indemnització per residència regulada al
Decret 361/1971, de 18 de febrer, i al Reial decret
3393/1981, de 29 de desembre.

c) Les indemnitzacions per raó del servei a què es
refereix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig.

6. 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 99. Pagament del subsidi.

1. El pagament del subsidi per incapacitat temporal
és a càrrec de la Mutualitat General, amb la certificació
prèvia de les retribucions del funcionari remesa per l’ha-
bilitació corresponent.

2. Amb caràcter general, i sense perjudici del que
disposa l’apartat 6 de l’article 98 d’aquest reglament
per calcular el subsidi, el pagament s’efectua per men-
sualitats naturals, amb independència de la data en què
es materialitzi l’ordre de pagament per la Mutualitat
General.

Article 100. Règim d’incompatibilitats del subsidi per
incapacitat temporal.

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

2. S’hi apliquen a efectes d’incompatibilitats les
prescripcions efectuades respecte a la incapacitat tem-
poral a l’article 5.2 de la Llei 35/1995, d’11 de desem-
bre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents
i contra la llibertat sexual.

SECCIÓ 3a SITUACIÓ DE RISC DURANT L’EMBARÀS

Article 101. Situació de risc durant l’embaràs.

1. Té la mateixa consideració i els mateixos efectes
que la incapacitat temporal la situació de la dona fun-
cionària que hagi obtingut llicència per risc durant l’em-
baràs, segons el que preveu l’article 22 del text refós
i hagi complert el període de carència que preveu l’article
94 d’aquest reglament per als beneficiaris del subsidi
per incapacitat temporal per malaltia i accident comuns.

2. La situació de risc durant l’embaràs finalitza quan
s’acabi l’última llicència per aquesta contingència, o bé
pel fet que comença el permís per part que preveu l’ar-
ticle 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures
per a la reforma de la Funció Pública, o bé perquè es
produeixi la reincorporació de la funcionària a la seva
funció habitual o a una altra de compatible amb el seu
estat, o per declaració de la situació d’incapacitat tem-
poral.

CAPÍTOL VII

Prestacions per incapacitat permanent

SECCIÓ 1a INCAPACITAT PERMANENT: CONCEPTE I GRAUS

Article 102. Concepte i graus d’incapacitat permanent.

1. És incapacitat permanent la situació del funcio-
nari que, després d’haver estat sotmès al tractament
prescrit i d’haver estat donat d’alta mèdicament, pre-
senta reduccions anatòmiques o funcionals greus que
disminueixin o anu�in la seva capacitat per al servei.
No és obstacle per a aquesta qualificació la possibilitat
de recuperació de la capacitat de treball de la incapacitat
si aquesta possibilitat es considera mèdicament incerta
o a llarg termini. La incapacitat permanent ha de derivar,
tingui la causa que tingui, de la situació d’incapacitat
temporal.

2. La definició i la classificació dels diferents graus
d’incapacitat permanent són les que determina l’article
23 del text refós.

Article 103. Declaració, efectes i prestacions de la inca-
pacitat permanent parcial.

1. El funcionari mutualista ha de ser declarat en
situació d’incapacitat permanent parcial per a la funció
habitual quan pateixi una limitació per a l’acompliment
de les funcions del seu cos, escala o plaça, determinada
per l’òrgan de valoració competent que assoleixi els
valors als quals es refereix l’apartat 3 de l’article 137
del text refós de la Llei general de la Seguretat Social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny.

2. Quan la incapacitat permanent parcial tingui l’o-
rigen en una malaltia o accident comuns, els efectes
del reconeixement són, d’una banda, que el funcionari
percebi la totalitat dels havers que corresponguin al lloc
de treball que exerceixi efectivament i, de l’altra, que,
si hi ha possibilitats raonables de recuperació, està obli-



2164 Dijous 1 maig 2003 Suplement núm. 10

gat a sotmetre’s als processos de recuperació profes-
sional, que consisteixen en:

a) El tractament sanitari adequat, especialment la
rehabilitació física i funcional a què fa referència l’apar-
tat 2 de l’article 65 d’aquest reglament.

b) Altres prestacions de recuperació adreçades a
la rehabilitació professional del funcionari, que pugui
implantar la Mutualitat General, tenint en compte les
establertes per al règim general de la Seguretat Social.

3. Quan la causa de la incapacitat permanent parcial
sigui un accident en acte de servei o com a conseqüència
d’aquest, o una malaltia professional, el funcionari, a més
d’aplicar-se-li el que estableix l’apartat anterior, té dret
a percebre la indemnització que estableix el paràgraf
b) de l’article 110 d’aquest reglament.

4. La declaració de la situació d’incapacitat perma-
nent parcial, efectuada per la Mutualitat General, queda
anu�ada automàticament quan es reconegui la jubilació
per incapacitat permanent per al servei per part dels
òrgans competents del règim de classes passives de
l’Estat.

Igualment, després del reconeixement d’una situació
d’incapacitat permanent per al servei pels òrgans com-
petents del règim de classes passives de l’Estat, no és
procedent l’apreciació, per part de la Mutualitat General,
del grau d’incapacitat permanent parcial.

SECCIÓ 2a GRAN INVALIDESA

Article 104. Situacions determinants de la gran inva-
lidesa.

La gran invalidesa és la situació en la qual el mutua-
lista jubilat per incapacitat permanent per al servei està
afectat per alguna de les circumstàncies següents:

a) La pèrdua total de la visió dels dos ulls.
b) La pèrdua anatòmica o funcional, total o en les

seves parts essencials, de les dues extremitats superiors
o de les dues inferiors; es consideren parts essencials
el peu i la mà.

c) Qualsevol altra pèrdua anatòmica o funcional que
comporti la necessitat del mutualista de ser assistit per
una altra persona per fer els actes més essencials de
la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Article 105. Declaració i revisió de la gran invalidesa.

1. Quan el fet causant de la gran invalidesa concorri
en el moment de la jubilació del funcionari per incapacitat
permanent per al servei, la declaració de gran invalidesa
s’ha d’adaptar als requisits de límit d’edat que s’hagin
tingut en compte per declarar la jubilació.

2. Si la gran invalidesa esdevé després de la jubilació
per incapacitat permanent per al servei, la declaració
es pot fer mentre el mutualista no hagi complert l’edat
fixada legalment per a la jubilació forçosa dels funcio-
naris del seu cos, escala o plaça, o bé mentre estigui
en el període que li falta per completar la pròrroga en
el servei actiu, que li hagi estat concedida d’acord amb
el que estableix l’article 28.2 a), segon paràgraf, del Reial
decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

3. Les resolucions que es dictin en temes de decla-
ració i de revisió de la gran invalidesa han de ser moti-
vades i han d’assenyalar el termini a partir del qual es
pot plantejar la modificació de la situació establerta.

Aquest termini queda sense efecte en el 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 casos en què s’hagi produït
un error de diagnòstic.

4. En cas que s’hagi decidit de forma desestimatòria
una so�icitud de declaració de gran invalidesa i que es
produeixi un agreujament de les reduccions anatòmiques
o funcionals sobre les quals va versar aquest procedi-
ment, no es pot tornar a instar la declaració fins que
no transcorri el termini que s’indiqui, a aquest efecte,
a la resolució desestimatòria.

5. 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 estigui en alguna de les circums-
tàncies temporals esmentades a l’anterior apartat 2, i
sempre que hagi transcorregut el termini indicat a la
resolució per la qual s’hagi declarat la gran invalidesa.

En cas de rehabilitació del mutualista en la 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 auto-
màticament, amb els efectes d’aquesta rehabilitació.

Article 106. Prestació per gran invalidesa.

1. El mutualista declarat gran invàlid té dret a una
prestació econòmica de caràcter mensual, incloses dues
pagues extraordinàries l’any, a càrrec de la Mutualitat
General, destinada a remunerar a la persona encarregada
de la seva assistència, equivalent al 50 per cent de la
pensió de jubilació que li correspongui d’acord amb la
quantitat íntegra que se li acrediti en nòmina pel règim
de classes passives de l’Estat en cada moment.

En cas que aquesta pensió del règim de classes pas-
sives hagi estat disminuïda per concurrència amb altres
pensions públiques, per determinar l’import de la pres-
tació de gran invalidesa es considera com a base la
que correspongui en cada moment al mutualista com
a pensió de l’esmentat règim, unilateralment conside-
rada, tenint en compte que aquesta no pot superar mai
el límit màxim establert per a les pensions públiques
per la corresponent Llei de pressupostos generals de
l’Estat.

2. El mutualista que no causi dret a pensió de jubi-
lació per incapacitat permanent per al servei pel règim
de classes passives, a més de tenir els altres requisits,
ha d’acreditar un període previ de cotització de nou anys,
per tenir dret a ser declarat gran invàlid i a la consegüent
prestació.

3. En el cas previst a l’apartat anterior, el percen-
tatge a què es refereix l’apartat 1 d’aquest mateix article
s’aplica sobre la quantitat íntegra que se li acrediti, en
cada moment, pel règim públic de Seguretat Social
corresponent, en la nòmina de pensió equivalent a la
de jubilació per incapacitat permanent per al servei,
exclòs, si n’hi ha, l’increment per gran invalidesa. Si no,
aquest percentatge es calcula sobre una base configu-
rada pel resultat de dividir entre dotze la suma dels sous,
els triennis efectivament completats i les pagues extraor-
dinàries corresponents a un any, valorats d’acord amb
les quanties en vigor el mes en què s’hagi produït la
jubilació o, si no ha estat en actiu aquest mes, les que
li hauria correspost acreditar.

Article 107. Efectes econòmics de la prestació per gran
invalidesa.

1. Si l’existència de la gran invalidesa concorre en
el moment de la jubilació per incapacitat permanent per
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al servei, la prestació per gran invalidesa s’abona amb
els efectes econòmics de la pensió.

En cas que el reconeixement de la gran invalidesa
s’insti una vegada transcorreguts cinc anys des de l’en-
demà de la recepció de la notificació relativa a la decla-
ració de jubilació per incapacitat permanent 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 so�icitud.

2. Quan la gran invalidesa no concorri en el moment
de la jubilació per incapacitat permanent per al servei,
els efectes econòmics d’aquesta es produeixen el dia
primer del mes següent a la data de presentació de la
so�icitud de reconeixement de la gran invalidesa.

En cas que el dictamen de l’òrgan de valoració com-
petent 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 so�icitud de reconeixe-
ment d’aquest grau d’incapacitat permanent, els efectes
econòmics de la prestació es retrotrauen, com a màxim,
el primer dia del tercer mes anterior a la data de pre-
sentació de la so�icitud.

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

Article 108. Règim d’incompatibilitats.

1. Sense perjudici d’altres situacions generals o
específiques d’incompatibilitat establertes en aquest
reglament, 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.

2. No obstant això, no hi ha 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 ambdós té dret que li sigui reconegut el
grau de gran invalidesa.

SECCIÓ 3a LESIONS PERMANENTS NO INVALIDANTS

Article 109. Concepte.

Les lesions, mutilacions i deformitats, així com les
limitacions per a l’acompliment de les funcions del cos,
l’escala o la plaça a què pertanyi el mutualista causades
per malaltia professional o en acte de servei, o com
a conseqüència d’aquest, sigui per accident o per risc
específic del càrrec, que tinguin caràcter definitiu i que,
sense arribar a suposar la jubilació del funcionari per
incapacitat permanent per al servei, constitueixin una
alteració o disminució de la integritat física d’aquest,
donen dret a la percepció, per una sola vegada, d’una
indemnització, d’acord amb les quantitats que estableix
l’article següent.

Article 110. Prestació.

La indemnització per lesions permanents no invali-
dants consisteix en l’abonament, per una sola vegada,
d’una de les dues quantitats següents, segons escaigui:

a) La quantia que correspongui com a resultat de
l’aplicació del barem establert per al règim general de

la Seguretat Social, sempre que es tracti de lesions que
no constitueixin incapacitat permanent en cap dels seus
graus i estiguin recollides en aquest règim.

b) Si les lesions són constitutives d’una incapacitat
permanent parcial per a la funció habitual, la quantitat
que s’ha d’abonar és l’equivalent a 24 mensualitats de
la base de cotització al mutualisme administratiu vigent
el mes de la primera llicència per malaltia o, si no, el
mes en què es va produir l’accident o es va diagnosticar
la malaltia que va donar lloc a les reduccions anatò-
miques o funcionals.

Per calcular l’import d’aquesta indemnització es
prorrategen les bases de cotització corresponents a les
pagues extraordinàries de juny i desembre.

Article 111. Compatibilitats.

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 aquesta secció, que siguin
totalment independents de les que van produir les reduc-
cions anatòmiques o funcionals que es van tenir en
compte per declarar la jubilació per incapacitat perma-
nent per al servei, la indemnització que correspongui
per aquestes lesions o deformitats és compatible amb
la pensió originada per la 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 administratiu.

Article 112. Prescripció.

Sense perjudici del que estableix l’article 53 d’aquest
reglament respecte al termini general de prescripció del
dret a les prestacions, en els casos de reconeixement
dels drets derivats de malaltia professional o d’accident
en acte de servei o com a conseqüència d’aquest, i de
reconeixement de la indemnització per lesions perma-
nents no invalidants, aquest termini comença a comptar
a partir de l’endemà del dia en què les lesions, les muti-
lacions o les deformitats han assolit el caràcter de defi-
nitives.

SECCIÓ 4a NORMES COMUNES A TOT EL CAPÍTOL

Article 113. Concepte de funció habitual a efectes de
les prestacions per incapacitat permanent.

A efectes del que estableix aquest capítol, s’entén
per funció habitual, en cas d’accident, sigui o no en acte
de servei, la que exercia normalment el funcionari en
el moment de tenir-lo, i en cas de malaltia, comuna o
professional, aquella a la qual el funcionari ha dedicat
la seva activitat fonamental durant els 12 mesos ante-
riors a la data d’iniciació de la incapacitat temporal de
la qual derivi la incapacitat permanent o, si no, durant
els 12 mesos anteriors a la data en què es va diagnosticar
la malaltia que va donar lloc a les reduccions anatò-
miques o funcionals.

Article 114. Beneficiaris de les prestacions per inca-
pacitat permanent.

A més dels requisits generals a què fa referència l’ar-
ticle 49 d’aquest reglament, per causar dret a les pres-
tacions a què es refereix aquest capítol, els funcionaris
mutualistes han de complir els requisits de l’apartat 1
de l’article 102. Tanmateix, no s’exigeix la procedència
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de la situació d’incapacitat temporal per causar dret a
la prestació per lesions permanents no invalidants a què
es refereix la secció 3a d’aquest capítol.

Article 115. Extinció del dret a les prestacions per inca-
pacitat permanent.

Les prestacions per incapacitat permanent s’extin-
geixen en el grau reconegut:

a) Per revisió de la situació, o bé amb extinció de
la incapacitat permanent, o bé amb pèrdua del grau
assignat anteriorment.

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 116. Declaració i revisió dels graus d’incapacitat
permanent. Reconeixement, anu�ació i suspensió del
dret a les prestacions.

1. La declaració i revisió dels graus d’incapacitat
permanent desenvolupats en aquest capítol correspon
a la Mutualitat General.

Igualment, correspon a la Mutualitat General el reco-
neixement, l’anu�ació i la suspensió del dret a les pres-
tacions derivades d’aquests graus d’incapacitat perma-
nent.

2. El dret a les prestacions pot ser anu�at o suspès:

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

b) Quan la incapacitat permanent sigui deguda o
s’hagi agreujat a conseqüència d’haver rebutjat o aban-
donat el beneficiari, sense una causa raonable, el trac-
tament sanitari que li hagi estat indicat durant les situa-
cions d’incapacitat temporal o de la mateixa incapacitat
permanent.

c) Quan el beneficiari, sense una causa raonable,
hagi rebutjat o abandonat els tractaments o processos
de recuperació i rehabilitació procedents.

Article 117. Pagament de les prestacions per incapa-
citat permanent.

El pagament de les prestacions econòmiques per inca-
pacitat permanent a càrrec de la Mutualitat General pot
ser periòdic, cas en què s’ha de fer efectiu per men-
sualitats naturals vençudes, o d’una sola vegada, segons
correspongui.

CAPÍTOL VIII.

Prestacions de protecció a la família

SECCIÓ 1a PRESTACIONS

Article 118. Modalitats de les prestacions.

La Mutualitat General, en l’àmbit de protecció a la
família, atorga les prestacions següents:

a) Les prestacions familiars per fill a càrrec minus-
vàlid, que són de pagament periòdic.

b) Els ajuts econòmics en els casos de part múltiple,
de pagament únic, que consisteixen en un subsidi espe-
cial per maternitat i en una prestació econòmica.

SECCIÓ 2a PRESTACIÓ PER FILL A CÀRREC MINUSVÀLID

Article 119. Característiques.

1. La prestació per fill a càrrec minusvàlid es reco-
neix en els mateixos termes i condicions que els previstos
per al règim general de la Seguretat Social, i correspon
a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat,
en l’àmbit del seu co�ectiu, el reconeixement del dret
a aquesta pensió i la seva gestió.

2. Quan es tracti de la prestació que preveu la dis-
posició addicional novena del text refós, la quantia de
la qual sigui superior a la que es reconeix per al mateix
beneficiari d’acord amb l’apartat anterior, aquella manté
el seu excés i aquest es va absorbint pels augments
que es produeixin en la prestació per fill minusvàlid a
càrrec.

SECCIÓ 3a SUBSIDI ESPECIAL PER MATERNITAT

EN EL CAS DE PART MÚLTIPLE

Article 120. Característiques.

1. Els mutualistes, en els casos de maternitat per
part múltiple, tenen dret a un subsidi, en la quantia asse-
nyalada a l’article 122 d’aquest reglament.

2. Causen aquest subsidi:

a) Els fills nascuts en el mateix part, quan el seu
nombre sigui igual o superior a dos.

b) Els menors que, de manera concurrent, hagin
estat adoptats o acollits, tant en la seva modalitat prea-
doptiva com permanent, sempre que el seu nombre sigui
igual o superior a dos i que s’hi donin les circumstàncies
que assenyala l’article 30.3 de la Llei de mesures per
a la reforma de la Funció Pública.

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

Article 121. Beneficiaris del subsidi.

1. En cas de part pot ser beneficiari tant la mare
com el pare, d’acord amb l’opció escollida per la mare,
sempre que ambdós progenitors siguin mutualistes i
hagin completat un període mínim de cotització a MUFA-
CE de sis mesos, amb caràcter previ a l’esdeveniment
del fet causant.

2. En els casos d’adopció o acolliment múltiples,
el beneficiari del subsidi el decideixen lliurement ambdós
adoptants o acollidors, sempre que tots dos siguin
mutualistes i, pel fet de complir els requisits que asse-
nyala l’apartat anterior, tinguin dret a aquest subsidi.
A falta d’acord, n’és beneficiària la mare.

3. Tant en un cas com en l’altre, s’ha de manifestar
expressament qui n’és beneficiari, quan un dels proge-
nitors tingui la consideració de mutualista de MUFACE
i l’altre pugui tenir dret al subsidi a través d’algun règim
públic de Seguretat Social.

4. També pot ser beneficiari del subsidi el pare,
adoptant o acollidor, sempre que compleixi els requisits
d’afiliació assenyalats a l’apartat 1, en els casos següents:

a) Quan la mare, adoptant o acollidora, no tingui
dret al subsidi a través d’algun règim públic de Seguretat
Social.
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b) Quan s’hagi produït la mort de la mare, adoptant
o acollidora, abans que ella hagi so�icitat el subsidi o
hagi manifestat la seva opció a favor del pare, adoptant
o acollidor. En aquest cas, 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 està
limitat per la situació administrativa en la qual es trobi
el mutualista.

Article 122. Quantia del subsidi.

La quantia del subsidi és el 100 per cent de la base
de cotització a la Mutualitat General que correspongui
al dia del fet causant, aplicada al període de sis setmanes
de descans obligatori i calculada en funció del nombre
de fills que s’hagin tingut en el mateix part o d’adoptats
o acollits simultàniament, a partir del segon.

SECCIÓ 4a PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC,
PER PART MÚLTIPLE

Article 123. Característiques.

1. En cas de part múltiple, la Mutualitat General ator-
ga una prestació econòmica de pagament únic, en la
quantia que figura a l’article 125.

2. Són causants d’aquesta prestació les persones
que indica l’apartat 2 de l’article 120 d’aquest reglament,
llevat 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 es constitueix.

Article 124. Beneficiaris de la prestació.

1. N’és beneficiari un sol dels pares o adoptants,
que ha de ser mutualista en la data del fet causant.

2. Si ambdós pares compleixen els requisits neces-
saris i conviuen n’és beneficiari el que entre ambdós
designin de comú acord, que es manifesta mitjançant
declaració expressa en el moment de la so�icitud. A
falta d’acord n’és beneficiària la mare, i si no hi concorre
la circumstància de convivència n’és beneficiari el que
tingui a càrrec seu la guarda i custòdia dels fills.

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

Article 125. Quantia de la prestació.

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

Núm. de vegades de l’import mensual
del salari mínim interprofessional

Núm. de fills causants

2 4
3 8

4 i més 12

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

SECCIÓ 5a NORMES GENERALS PER
A LES PRESTACIONS DE PROTECCIÓ A LA FAMÍLIA

Article 126. Pagament dels ajuts econòmics en els
casos de part múltiple.

El pagament d’un o, si s’escau, d’ambdós ajuts eco-
nòmics es fa efectiu en un sol abonament.

Article 127. Compatibilitats.

Els dos ajuts econòmics en els casos de part múltiple
causats pels mateixos subjectes són compatibles entre
si. Ambdós ajuts també són compatibles, si s’escau, amb
les prestacions per fill minusvàlid a càrrec que hi puguin
correspondre.

Article 128. Incompatibilitats.

El mateix fet causant dóna lloc, exclusivament, a per-
cebre, per una sola vegada, cada un dels tipus d’ajuts
econòmics en els casos de part múltiple, tant amb càrrec
a aquest règim especial com a qualsevol altre règim
del sistema de la Seguretat Social.

CAPÍTOL IX

Serveis socials i assistència social

SECCIÓ 1a SERVEIS SOCIALS

Article 129. Concepte.

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

2. Les mesures protectores inclouen, entre altres,
els serveis socials següents:

a) Acció formativa.
b) Assistència al pensionista.
c) Prestacions per defunció.
d) Programes sociosanitaris.

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

4. La incorporació dels serveis socials a què es refe-
reix l’apartat anterior es determina mitjançant una ordre
del ministre d’Administracions Públiques, amb l’informe
previ del Ministeri de Treball i Afers Socials, en la qual
se’n regula l’abast i el règim financer.

Article 130. Acció formativa.

1. Té per finalitat possibilitar la promoció social i
cultural, per la via d’estudis universitaris, dels mutualistes
i dels seus fills i orfes, mitjançant aportacions econò-
miques en forma de beques d’estudi per a mutualistes
i beques de residència per a fills i orfes de mutualistes,
entre altres possibles modalitats.

2. La concreció de les modalitats, les condicions
específiques d’accés, el nombre de beques o ajuts dins
de cadascuna d’elles, així com les quanties correspo-
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nents, es fixen, per a cada curs acadèmic, tenint en comp-
te el crèdit consignat amb aquesta finalitat en el pres-
supost de la Mutualitat General i mitjançant l’oportuna
convocatòria pública, que s’ha de fer per resolució de
la Direcció General de MUFACE i s’ha de publicar en
el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Article 131. Assistència al pensionista.

1. Els mutualistes que es jubilin amb caràcter forçós
per raó d’edat o per incapacitat permanent per al servei
i que, en el moment de la jubilació, es trobin en alguna
de les situacions administratives previstes en els apartats
1 i 2 de l’article 9 d’aquest reglament, excepte els sus-
pensos ferms, causen dret a un subsidi de jubilació a
càrrec de la Mutualitat General.

2. La prestació econòmica consisteix en la quantitat
que resulti de multiplicar l’import íntegre d’una mensua-
litat ordinària de les retribucions bàsiques que li corres-
ponguin al funcionari en el moment de produir-se la jubi-
lació per un coeficient, que s’ha de fixar i revisar, si
s’escau, mitjançant ordre del ministre d’Administracions
Públiques, en funció de les disponibilitats i previsions
econòmiques de la Mutualitat General.

3. D’acord amb les premisses anteriors, i també mit-
jançant una ordre del ministre d’Administracions Públi-
ques, es pot ampliar l’àmbit dels subjectes causants del
subsidi de jubilació, així com establir altres possibles ser-
veis o ajuts d’assistència al pensionista.

Article 132. Prestacions per defunció.

1. Comprenen, entre altres possibles mesures i
ajuts, els següents:

a) Subsidi per defunció.
b) Ajuda de sepeli.

2. Aquests ajuts tenen com a límit els crèdits con-
signats amb aquesta finalitat en el pressupost de la
Mutualitat General.

Article 133. Subsidi per defunció.

1. La mort d’un mutualista dóna dret a la percepció,
per una sola vegada, d’un subsidi per defunció, la quantia
del qual es determina en funció de l’edat del difunt, apli-
cant un mòdul multiplicador, i amb un mínim garantit.

2. Poden ser beneficiaris del subsidi els familiars
i assimilats que es relacionen a l’apartat 1 de l’article
15 d’aquest reglament, sempre que compleixin el requisit
assenyalat en el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article
esmentat.

3. Per ordre del ministre d’Administracions Públi-
ques s’han de regular els requisits específics per ser
destinatari del subsidi, les normes concretes per establir
la prelació dels beneficiaris, i també el mòdul multipli-
cador, l’actualització i l’import mínim garantit.

Article 134. Ajuda de sepeli.

1. La mort d’un beneficiari o la del titular d’un docu-
ment assimilat al d’afiliació causa dret a la percepció,
per una sola vegada, d’una ajuda destinada a contribuir
a sufragar les despeses del sepeli, la quantia de la qual
es fixa i, si s’escau, s’actualitza mitjançant ordre del minis-
tre d’Administracions Públiques.

2. A aquests efectes, es presumeix la condició de
beneficiari i, per tant, causa dret a la percepció d’aquesta
ajuda el fill d’un mutualista que, tot i reunir els requisits

per haver estat donat d’alta com a beneficiari d’assis-
tència sanitària, hagi mort abans que hagi transcorregut
un mes des de la data del seu naixement.

Així mateix, pot causar dret a l’ajuda de sepeli, sempre
que s’hagin originat despeses per aquest concepte, el
fetus que, fins i tot no complint les condicions que esta-
bleix l’article 30 del Codi Civil, hagi estat al ventre matern
durant, com a mínim, 180 dies.

3. És perceptor de l’ajuda de sepeli el titular del
document d’afiliació o document assimilat al d’afiliació
al qual correspongui o hagi correspost el causant.

En el cas de defunció del titular d’un document assi-
milat al d’afiliació, n’és perceptor el beneficiari, si n’hi
ha, que el succeeixi en la titularitat.

Article 135. Programes sociosanitaris.

1. Els programes sociosanitaris s’adrecen a atendre
les necessitats de persones grans, persones amb dis-
capacitat, drogodependents, malalts psiquiàtrics crònics,
i 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.

2. La modificació dels programes, la concreció de
les modalitats, les condicions específiques d’accés, el
nombre d’ajuts dins de cadascuna, si això és necessari,
com també les quanties corresponents, es determinen
d’acord amb el crèdit consignat a aquesta finalitat en
el pressupost de la Mutualitat General per a cada exercici
econòmic, mitjançant l’oportuna convocatòria pública,
que s’ha de fer per resolució del director general de
MUFACE i s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».

Article 136. Incompatibilitats de les prestacions per
serveis socials.

Sense perjudici del règim general d’incompatibilitats
i del particular que s’estableixi en les normes de des-
plegament, les prestacions per serveis socials atorgades
per la Mutualitat General són incompatibles, almenys
en el tram de la quantia que resulti coincident, amb
altres prestacions dispensades o finançades amb fons
públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa
finalitat i hi hagi coincidència pel que fa al subjecte i
al fet causants.

SECCIÓ 2a ASSISTÈNCIA SOCIAL

Article 137. Concepte.

1. L’assistència social consisteix en la prestació per
la Mutualitat General dels serveis i ajuts econòmics que
es considerin necessaris per atendre els estats i les situa-
cions de necessitat en què es puguin trobar els causants
relacionats a l’article següent.

2. L’assistència social es porta a terme, entre altres
possibilitats, a través dels ajuts assistencials, per a la
concessió dels quals ha de quedar acreditat que l’in-
teressat no té recursos suficients. Aquests ajuts com-
prenen:

a) Els que es dispensin per tractaments o interven-
cions especials, en casos de caràcter excepcional, per
un determinat facultatiu, quan no estiguin coberts per
la prestació d’assistència sanitària.

b) Els determinats per inexistència, pèrdua o insu-
ficiència de prestacions en casos concrets.
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c) Els deguts a despeses de caràcter urgent en casos
d’importància extraordinària degudament justificats.

d) En general, qualssevol altres anàlegs la percepció
dels quals no hagi estat regulada en les normes apli-
cables a aquest règim especial.

3. Les prestacions assistencials regulades en aques-
ta secció són independents de les que preveu l’article
67, apartat 1, del text articulat de la Llei de funcionaris
civils de l’Estat, aprovat pel Decret 315/1964, de 7 de
febrer.

Article 138. Causants i beneficiaris de l’assistència
social.

1. Poden causar dret a les prestacions que regula
aquesta secció, sempre que compleixin les condicions
en cada cas exigides, els mutualistes i els seus familiars
o assimilats relacionats als articles 15 i 16 d’aquest regla-
ment, sense que sigui en aquest cas imprescindible com-
plir els requisits assenyalats en els articles esmentats.

2. Poden ser perceptors de les prestacions a què
es refereix aquesta secció els mutualistes i els titulars
de document assimilat al d’afiliació.

Article 139. Incompatibilitats de les prestacions d’as-
sistència social.

Sense perjudici del règim general d’incompatibilitats
i del particular que estableixin les normes de desple-
gament, les prestacions per assistència social atorgades
per la Mutualitat General són incompatibles, com a
mínim en el tram de la seva quantia que resulti coin-
cident, amb altres prestacions dispensades o finançades
amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la
mateixa finalitat i hi hagi coincidència quant a subjecte
i fet causants.

CAPÍTOL X

Règim econòmic i financer

SECCIÓ 1a DISPOSICIONS GENERALS

Article 140. Règim jurídic.

La Mutualitat General, d’acord amb el que estableix
l’article 5 del text refós, es regeix pel que fa al règim
economicofinancer, patrimonial, pressupostari, compta-
ble i al d’intervenció i control financer de les prestacions,
així com referent al règim dels concerts per a la prestació
dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica, pel
text refós, per aquest reglament i altres normes regla-
mentàries que despleguin el que disposa el text refós,
per la Llei general pressupostària en les matèries que
hi sigui aplicable i, supletòriament, per la Llei 6/1997,
de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat.

SECCIÓ 2a RÈGIM ECONÒMIC

Article 141. Patrimoni de la mutualitat.

Les quotes, els béns, els drets, les accions i els recur-
sos de qualsevol altre tipus de la Mutualitat General cons-
titueixen el patrimoni únic afecte a les seves finalitats,
diferent del Patrimoni de l’Estat.

Article 142. Recursos econòmics.

Per al compliment de les seves finalitats, els recursos
econòmics de la Mutualitat General de Funcionaris Civils
de l’Estat estan constituïts per:

a) Les aportacions econòmiques de l’Estat a què
es refereix el paràgraf b) de l’apartat 2 de l’article 22
d’aquest reglament.

b) Les quotes dels mutualistes.
c) Les subvencions estatals i els altres recursos

públics de naturalesa diversa que li corresponguin d’a-
cord amb la normativa vigent.

d) Els béns, els drets i les accions de les mutualitats
i els monts de pietat integrats en el Fons especial de
la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat.

e) Els fruits, les rendes, els interessos i qualssevol
altres productes dels seus béns patrimonials.

f) Qualssevol altres recursos privats que s’obtinguin
per al compliment de les seves finalitats.

Article 143. Sistema financer.

1. El sistema financer del mutualisme administratiu
és el de repartiment, i la seva quota és revisable periò-
dicament.

2. En els casos en què la naturalesa de les pres-
tacions ho requereixi, també es constitueixen fons de
garantia per cobrir possibles dèficit de cotització o en
casos anormals de sinistralitat.

Article 144. Inversió.

1. Els fons de garantia, i qualssevol altres que no
s’hagin de destinar de manera immediata al compliment
d’obligacions reglamentàries, s’han d’invertir de manera
que es coordinin les finalitats de caràcter social amb
l’obtenció de la màxima rendibilitat compatible amb la
seguretat de la inversió i una liquiditat en grau adequat
a les finalitats que aquells hagin d’atendre.

2. El ministre d’Administracions Públiques, amb l’in-
forme previ del Ministeri d’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’a-
quests fons.

SECCIÓ 3a RÈGIM PRESSUPOSTARI, COMPTABLE,
D’INTERVENCIÓ I DE CONTROL

Article 145. Pressupostos.

1. Dins l’àmbit institucional dels pressupostos gene-
rals de l’Estat, la mutualitat ha d’elaborar l’avantprojecte
de pressupost, de conformitat amb les normes generals
en la matèria; ordenar els crèdits orgànicament i fun-
cionalment, segons la classificació econòmica vigent;
recollir les dotacions necessàries per cobrir l’acció pro-
tectora i els mitjans necessaris per dur-la a terme, i finan-
çar les despeses amb els recursos econòmics descrits
a l’article 142 d’aquest reglament.

2. El règim pressupostari de la Mutualitat General
es regula pel que disposen el text refós de la Llei general
pressupostària i les seves normes de desplegament, sen-
se perjudici de les seves peculiaritats quant a les normes
sobre despeses, pagaments, intervenció i comptabilitat,
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i amb aquesta finalitat el ministre d’Administracions
Públiques, amb l’informe favorable del Ministeri d’Hisen-
da, ha de dictar les normes oportunes.

Article 146. Tresoreria

Els ingressos i els pagaments que ha de fer la Mutua-
litat General es canalitzen a través dels comptes oberts
al 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 la mutualitat,
per raons d’agilitat en la gestió i d’eficiència econòmica,
consideri necessari contractar la prestació del servei. D’a-
questes contractacions, que s’han de dur a terme mit-
jançant un procediment negociat amb un mínim de tres
ofertes, i sense necessitat d’exigir la 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 147. Crèdits ampliables.

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

Article 148. Operacions de crèdit a curt termini.

La Mutualitat General, dins els límits fixats en el seu
pressupost, amb autorització del Govern, a proposta del
ministre d’Administracions Públiques, i amb l’informe
previ del Ministeri d’Hisenda, pot convenir operacions
de crèdit a curt termini i de tresoreria. Aquestes últimes
han de quedar cance�ades en el període de vigència
del pressupost.

Article 149. Despeses d’administració.

Els crèdits per a despeses d’administració de la
Mutualitat General no poden excedir del 5 per cent dels
recursos econòmics previstos per a l’exercici econòmic
corresponent.

Article 150. Comptes anuals.

La Mutualitat General ha de formar i retre els seus
comptes d’acord amb els principis i les normes de comp-
tabilitat recollits en el Pla general de comptabilitat públi-
ca i en les normes de desplegament, així com en les
disposicions generals que conté a aquest efecte el text
refós de la Llei general pressupostària.

SECCIÓ 4a RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

Article 151. Contractació.

1. El règim de la contractació de la Mutualitat Gene-
ral de Funcionaris Civils de l’Estat s’ha d’ajustar al que
disposa per als organismes autònoms el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, i les seves normes complementàries, amb la par-
ticularitat que preveu l’apartat 3 següent, d’acord amb
el que estableix l’apartat 2 de l’article 5 del text refós

de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils
de l’Estat, respecte al règim dels concerts per a la pres-
tació dels serveis d’assistència sanitària i farmacèutica.

2. El director general de MUFACE és l’òrgan de con-
tractació de l’organisme i està facultat per subscriure
en nom seu els contractes en l’àmbit de la seva com-
petència, sense perjudici, si s’escau, de les autoritzacions
que siguin procedents d’acord amb l’article 12 del text
refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

3. La prestació de serveis assistencials per entitats
públiques, societats mèdiques, co�egis farmacèutics i
altres entitats o empreses que siguin necessaris per al
compliment de les finalitats de l’acció protectora de la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat, sigui
quin sigui l’import i la modalitat que tinguin (convenis,
concerts, pòlisses, o altres modalitats anàlogues), s’a-
corden de manera directa entre la mutualitat i l’entitat
corresponent, amb l’informe previ de l’advocacia de l’Es-
tat del Ministeri d’Administracions Públiques i de la Inter-
venció delegada en l’organisme sobre el projecte de con-
veni, concert, pòlissa o document on constin les con-
dicions de prestació.

SECCIÓ 5a ADQUISICIÓ, ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ
DELS BÉNS PATRIMONIALS

Article 152. Normativa aplicable.

Sense perjudici del que estableix l’article 48 de la
Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament
de l’Administració General de l’Estat, l’adquisició, l’ad-
ministració i la disposició dels béns patrimonials es regeix
pel que disposa aquesta secció i, en el que no preveu,
per la Llei del patrimoni de l’Estat i les seves normes
de desplegament; s’entén que les competències que en
la legislació esmentada atribueix al Ministeri d’Hisenda
i a la Direcció General del Patrimoni de l’Estat estan
referides al Ministeri d’Administracions Públiques i a la
Direcció General de la Mutualitat General, amb indepen-
dència de la seva possible delegació o desconcentració
en altres òrgans superiors o directius i de les compe-
tències que corresponguin al Consell General de la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat.

Article 153. Adquisició a títol onerós de béns immo-
bles.

L’adquisició a títol onerós de béns immobles per la
Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat per
al compliment de les seves finalitats s’ha de fer, amb
l’informe favorable previ del Ministeri d’Hisenda, mitjan-
çant concurs públic, llevat que, en consideració a la pecu-
liaritat de la necessitat a satisfer o a la urgència de l’ad-
quisició que s’ha d’efectuar, el ministre d’Administra-
cions Públiques n’autoritzi l’adquisició directa.

Article 154. Arrendaments.

Els arrendaments de béns immobles que hagi d’e-
fectuar la Mutualitat General de Funcionaris Civils de
l’Estat per a la insta�ació dels seus serveis, així com
la cessió en arrendament dels seus béns immobles, s’han
de concertar mitjançant concurs públic, excepte en els
casos en què, a judici del ministre d’Administracions
Públiques, sigui necessari o convenient concertar-los de
manera directa.
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Article 155. Alienació de béns immobles.

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

a) Declaració d’alienabilitat i acord d’alienació dels
béns: la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat
pot alienar els seus béns propis quan siguin innecessaris
per al compliment de les seves finalitats, amb l’informe
previ del Consell General de MUFACE i la declaració
d’alienabilitat i acord d’alienació adoptats pel ministre
d’Administracions Públiques. Quan el valor dels béns
excedeixi la quantia determinada a l’article 62 del Decret
1022/1964, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text arti-
culat de la Llei del patrimoni de l’Estat, 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 a l’alienació s’ha de fer la depuració física i
jurídica dels immobles que es pretenen alienar.

c) Comunicació al Ministeri d’Hisenda: amb caràcter
previ a l’alienació, la Mutualitat General de Funcionaris
Civils de l’Estat ha de comunicar la declaració d’alie-
nabilitat de l’immoble al Ministeri d’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’Hisenda sense haver
rebut resposta, s’entén que el Ministeri no opta per incor-
porar els béns al Patrimoni de l’Estat.

d) Taxació dels béns: abans de procedir a l’alienació
de qualsevol bé immoble és imprescindible la realització
d’una taxació pericial, o bé per serveis tècnics de l’Ad-
ministració o, excepcionalment, per serveis externs de
taxació. L’aprovació de la taxació correspon al director
general de MUFACE.

2. Els procediments d’alienació són la subhasta
pública, la permuta i l’alienació directa, que són apli-
cables 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 del preu de venda, per un període
no superior a 10 anys, en les condicions que determina
el Decret 1022/1964, de 15 d’abril, pel qual s’aproven
el text articulat de la Llei de bases del patrimoni de
l’Estat i les seves disposicions de desplegament.

CAPÍTOL XI

Recursos i règim jurisdiccional

Article 156. Recursos i règim jurisdiccional.

1. Els actes i les resolucions del director general
de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat
no posen fi a la via administrativa, i es poden recórrer
en alçada davant el ministre d’Administracions Públi-
ques. Exhaurida la via administrativa, es poden recórrer
en la contenciosa administrativa d’acord amb la seva
llei reguladora.

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’article 109
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, i les dictades en matèria de personal

pel director general de la Mutualitat. En aquests casos,
es pot presentar un recurs de reposició, amb caràcter
potestatiu, quan correspongui, i el contenciós adminis-
tratiu d’acord amb la seva llei reguladora.

3. El recurs extraordinari de revisió es pot interposar
en la forma que determina l’article 118 de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú esmentada a l’apartat ante-
rior.

4. Les reclamacions prèvies, en temes civils i labo-
rals, les ha de resodre el director general de la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat.

Article 157. Terminis per resoldre i notificar.

1. Els actes i les resolucions en matèria de mutua-
lisme administratiu s’han de produir dins els terminis
que, per resoldre i notificar, s’estableixen per a cada
un dels procediments en les normes vigents; amb aques-
ta finalitat té caràcter informatiu per als interessats la
publicació oficial de la relació de procediments de l’Ad-
ministració General de l’Estat.

2. En cas que no es dicti resolució expressa, la so�i-
citud es pot entendre estimada o desestimada segons
els efectes previstos en les lleis per al silenci adminis-
tratiu i assenyalats a la publicació a què es refereix l’a-
partat anterior.

CAPÍTOL XII

Infraccions i sancions

Article 158. Disposicions generals.

1. De conformitat amb el que preveu l’article 44
de la Llei 53/2002, de 30 de desembre, les infraccions
i sancions en matèria de Seguretat Social que han de
regir en l’àmbit del mutualisme administratiu són les que
preveu aquest reglament, d’acord amb la predetermi-
nació establerta en el text refós de la Llei sobre infrac-
cions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. La competència per san-
cionar les infraccions comeses en aquest àmbit corres-
pon als òrgans que assenyala l’apartat 3.

2. Els mutualistes i beneficiaris compresos en l’àm-
bit d’aplicació d’aquest règim especial, així com el per-
sonal al servei de les administracions públiques que esti-
gui obligat a actuar en matèria de mutualisme admi-
nistratiu, són responsables de les accions o omissions
imputables a ells que constitueixin infracció, segons esta-
bleixen els articles següents.

3. Són òrgans competents per sancionar les con-
ductes infractores dels mutualistes i beneficiaris:

a) El ministre d’Administracions Públiques, a pro-
posta de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de
l’Estat, per a les infraccions molt greus.

b) El secretari d’Estat per a l’Administració Pública,
a proposta, també, de la Mutualitat General de Funcio-
naris Civils de l’Estat, per a les infraccions greus.

c) El director general de la mutualitat, per a les
infraccions lleus.

4. Quan es tracti d’infraccions presumptament
comeses pel personal al servei de les administracions
públiques que estigui obligat a actuar en matèria de
mutualisme administratiu, la Mutualitat General ho ha
de comunicar als òrgans del ministeri o organisme de
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destinació, per a la determinació de la responsabilitat
consegüent i, si s’escau, proposició a l’òrgan competent,
segons estableix l’apartat anterior, de la sanció que sigui
procedent.

Article 159. Infraccions dels mutualistes i beneficiaris.

D’acord amb el que estableixen els articles 24, 25
i 26 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, es consideren:

1. Infraccions lleus:

a) No proporcionar a la Mutualitat General, quan
siguin requerides, les dades necessàries per a l’afiliació
o l’alta.

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

2. Infraccions greus:

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

b) No comparèixer, llevat que hi hagi una causa jus-
tificada, als reconeixements mèdics que siguin proce-
dents, i també no presentar els antecedents, els justi-
ficants o les dades que no constin en la mutualitat, quan
siguin requerits i afectin el dret a la continuïtat en la
percepció de la prestació sense que la mutualitat hi pugui
accedir directament.

c) No comunicar, llevat que hi hagi una causa jus-
tificada, les baixes en les prestacions en el moment en
què es produeixin situacions que determinin la suspensió
o l’extinció del dret, o quan es deixin de complir els
requisits per al dret a la percepció, quan per qualsevol
d’aquestes causes s’hagi percebut la prestació de mane-
ra indeguda.

3. Infraccions molt greus:

a) Actuar fraudulentament a fi d’obtenir prestacions
indegudes o superiors a les que corresponguin, o pro-
longar-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 160. Sancions als mutualistes i beneficiaris.

1. Les infraccions se sancionen:

a) Les lleus, amb pèrdua de la prestació, el subsidi
o la pensió fins a un mes.

b) Les greus, amb pèrdua de la prestació, el subsidi
o la 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.
També se’ls pot excloure del dret a percebre qualsevol
prestació econòmica fins a un any.

2. La sanció procedent en cada un dels casos abans
esmentats es gradua tenint en compte les circumstàn-
cies que concorren en la infracció, així com, si s’escau,
la reincidència.

3. No obstant les sancions anteriors, en el cas que
la transgressió de les obligacions afecti el compliment

i la conservació dels requisits que donen dret a la pres-
tació, la Mutualitat General pot suspendre-la cautelar-
ment, fins que la resolució administrativa sigui definitiva.

4. Les sancions a què es refereix aquest article s’en-
tenen sense perjudici del reintegrament de les quantitats
percebudes de manera indeguda.

Article 161. Infraccions del personal al servei de les
administracions públiques que actuen en matèria de
mutualisme administratiu.

D’acord amb el que estableixen els articles 21, 22
i 23 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
en l’ordre social, es consideren:

1. Infraccions lleus:

a) No conservar, durant quatre anys, la documen-
tació o els registres o suports informàtics en els quals
s’hagin transmès les corresponents dades 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 docu-
ments i els rebuts justificatius de l’ingrés de les cotit-
zacions.

b) No comunicar en el temps establert les baixes,
així com les altres variacions que afectin la situació admi-
nistrativa dels funcionaris inclosos en aquest règim espe-
cial.

c) No facilitar a la Mutualitat General les dades, les
certificacions i les declaracions que estiguin obligats a
proporcionar, o ometre-les, o consignar-les de manera
inexacta.

2. Infraccions greus:

a) No comunicar dins el termini i en la forma
escaient l’afiliació inicial o l’alta dels funcionaris inclosos
en aquest règim especial.

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

3. Infraccions molt greus:

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

b) Falsejar documents perquè els funcionaris obtin-
guin o gaudeixin fraudulentament de les prestacions.

c) Efectuar declaracions o consignar dades falses
o inexactes als documents de cotització que ocasionin
deduccions fraudulentes de les quotes a satisfer a la
Mutualitat General.

d) No facilitar a la Mutualitat General les dades iden-
tificatives de titulars de prestacions econòmiques, així
com, quan determinin o condicionin el dret a perce-
bre-les, les dels beneficiaris, cònjuges i altres membres
de la unitat familiar, o els dels seus imports.

4. Per a l’aplicació de les possibles sancions cal ate-
nir-se al que disposa l’apartat 3 de l’article 158 d’aquest
reglament.

Article 162. Procediment.

1. Per a l’aplicació de les sancions que preveu
aquest capítol a mutualistes i beneficiaris se segueix el
procediment sancionador que preveu la Llei 30/1992,
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de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions 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 administratiu és aplicable la
legislació vigent en matèria disciplinària, tenint en comp-
te el que assenyala l’apartat 4 de l’article 158.

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

Article 163. Recursos i prescripció.

1. Contra les resolucions dictades en els procedi-
ments sancionadors i disciplinaris es poden interposar
els recursos administratius i jurisdiccionals que legal-
ment 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,
esmentada a l’apartat 1 de l’article anterior i, si es tracta
d’infraccions del personal al servei de les administracions
públiques que actuïn en matèria de mutualisme admi-
nistratiu, s’aplica la prescripció prevista en el procedi-
ment disciplinari o jurisdiccional que correspongui a l’Ad-
ministració pública a la qual pertanyi el subjecte res-
ponsable.

Disposició addicional primera. Fons especial.

1. Quan s’hagin establert prestacions per a la
Mutualitat General, que siguin de la mateixa naturalesa
i finalitat, i coincideixin en una mateixa situació o con-
tingència amb les que es puguin concedir amb càrrec
al Fons especial, s’apliquen automàticament les de la
Mutualitat General, per als mutualistes que hi pertanyin.

En aquests casos, queden sense efecte les presta-
cions del Fons especial si són de la mateixa quantia
o d’una quantia inferior. Si la prestació de què es tracta
corresponent al Fons especial és d’una quantia superior,
s’abona la diferència. Si es tracta d’ajuts per a estudis
o similars de les mutualitats integrades al Fons especial,
només s’apliquen les de la Mutualitat General, tingui la
quantia que tingui, i sempre que el beneficiari pertanyi
a la Mutualitat General.

2. Els triennis perfets després del 31 de desembre
de 1978 no es poden computar als efectes de determinar
les bases reguladores de les prestacions del Fons espe-
cial.

3. El temps durant el qual s’ha cotitzat al Fons espe-
cial després del 31 de desembre de 1978 únicament
es té en compte quan l’antiguitat serveixi de base per
a la fixació de percentatges al càlcul de prestacions i,
només, a aquest efecte.

4. Als socis i beneficiaris de les mutualitats inte-
grades al Fons especial de MUFACE a què es refereix
la disposició addicional sisena del text refós, que hi con-
tinuïn cotitzant voluntàriament, se’ls aplica el règim sin-
gular de cotització que preveu l’article 28 d’aquest regla-
ment, i també els són aplicables les normes que conté
el capítol III referent a la cotització de mutualistes volun-
taris, en especial el que disposa l’article 33.2 quant a
impagament de quotes.

5. Sense perjudici del que disposen les respectives
reglamentacions, a les pensions i altres prestacions de
les mutualitats integrades al Fons especial de MUFACE
els és aplicable, amb caràcter supletori, i en el que sigui

procedent, les normes generals de l’acció protectora que
conté aquest reglament.

6. MUFACE pot so�icitar als titulars de pensions del
Fons especial la justificació d’aquells aspectes que ori-
ginen l’aptitud legal per a la percepció de les pensions,
i pot acordar que se’n suspengui el pagament, en cas
de no rebre una resposta adequada al requeriment.

7. L’entitat financera que efectuï l’abonament de les
pensions és responsable de la devolució a MUFACE dels
havers que, eventualment, es puguin abonar a partir del
mes següent al de la data de defunció del titular de
la pensió, reintegrant a MUFACE, en el termini d’un mes,
les quantitats abonades de manera indeguda.

En el mateix termini, l’entitat financera ha de rein-
tegrar aquests havers, quan sigui MUFACE qui efectuï
la reclamació com a conseqüència del coneixement de
l’extinció del dret a la pensió.

Disposició addicional segona. Funcionaris que hagin
causat baixa per l’exercici legal del dret d’opció.

Els funcionaris que, en virtut d’una disposició legal,
hagin optat per quedar enquadrats en el règim general
de la Seguretat Social, amb baixa en el règim especial
de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat,
no tornen a causar alta, ni quan accedeixin a la jubilació,
llevat que es produeixi la circumstància a què es refereix
la disposició addicional quarta del text refós.

Disposició addicional tercera. Pensionistes de classes
passives.

Els mutualistes pensionistes de jubilació, esmentats
a l’apartat 2 de la disposició addicional primera del text
refós, tenen dret a les prestacions d’assistència sanitària,
serveis socials i assistència social, sempre que com-
pleixin els requisits específics per a aquestes.

Disposició addicional quarta. Co�egiats en co�egis pro-
fessionals.

Als efectes del que disposa el paràgraf c) de l’apartat
2 de l’article 15 d’aquest reglament, s’entén que estan
protegits per un títol diferent els que exerceixin l’opció
de pertànyer a una mutualitat de previsió social d’un
co�egi professional, prevista a la disposició addicional
quinzena, apartat 1, paràgraf tercer, de la Llei 30/1995,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les asse-
gurances privades.

Disposició addicional cinquena. Funcionaris que hagin
exercit el dret de transferència a la Unió Europea
a efectes de drets passius.

Els funcionaris que hagin causat baixa en la mutualitat
com a conseqüència del que disposa el paràgraf c) de
l’apartat 1 de l’article 8 del text refós, causen alta obli-
gatòria en la mutualitat quan passin a una situació admi-
nistrativa de les esmentades a l’article 7 del text refós
esmentat.

Disposició addicional sisena. Conceptes equivalents a
llicència per malaltia o accident.

S’entenen assimilats a les llicències per malaltia o
accident previstes a la secció 1a del capítol VI d’aquest
reglament els altres conceptes que siguin equivalents,
d’acord amb el règim de la Funció Pública aplicable.
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Disposició addicional setena. Prestacions familiars per
minusvalidesa a extingir.

Les prestacions familiars per minusvalidesa a què es
refereix la disposició addicional novena del text refós,
i diferents de les esmentades en el capítol VIII d’aquest
reglament, es mantenen amb caràcter a extingir. Aques-
tes prestacions són compatibles, si s’escau, amb els ajuts
econòmics en els casos de part múltiple, definits també
en el capítol VIII, quan ambdues prestacions puguin
confluir.

Disposició addicional vuitena. Criteris d’homogeneïtza-
ció per a la concessió dels ajuts assistencials.

Sense perjudici de la competència de les comissions
provincials de MUFACE per establir criteris de concessió
dels ajuts assistencials, la Direcció General de MUFACE,
amb l’informe previ del Consell General, pot establir parà-
metres i altres normes complementàries, a fi d’homo-
geneïtzar i equilibrar aquests ajuts en el conjunt del terri-
tori nacional, que han de ser tinguts en compte per les
comissions provincials corresponents.

Disposició addicional novena. Cessió de dades entre
la Mutualitat i les comunitats autònomes.

1. A fi de mantenir actualitzats els registres del
co�ectiu de la Mutualitat General de Funcionaris Civils
de l’Estat, les comunitats autònomes han d’informar men-
sualment aquesta Mutualitat General de la situació dels
seus funcionaris inclosos al camp d’aplicació del mutua-
lisme administratiu gestionat per aquesta.

2. Amb la mateixa periodicitat, les comunitats autò-
nomes i la Mutualitat General han d’intercanviar la infor-
mació corresponent als co�ectius que, en virtut dels con-
certs subscrits a aquest efecte amb institucions de la
Seguretat Social, rebin assistència sanitària a través dels
serveis de salut de cada comunitat autònoma.

Les dades que es proporcionin en virtut del que dis-
posa aquest article han de ser objecte de les mesures
de seguretat que preveuen la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal, i les seves normes de desplegament.

Disposició transitòria única. Aplicació del règim singu-
lar de cotització.

Als efectes de l’aplicació del règim singular de cotit-
zació que preveu la disposició addicional primera, la
Mutualitat General ha de dictar les normes corresponents
en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquest reglament.

Disposició final primera. Aplicació del reglament.

La regulació que conté aquest reglament és d’apli-
cació general a totes les administracions públiques en
relació amb els funcionaris inclosos en el seu àmbit d’a-
plicació, a l’empara del que preveu l’article 149.1.17a
i 18a de la Constitució.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

El ministre d’Administracions Públiques ha de dictar
les disposicions previstes en aquest reglament i aquelles
altres que siguin necessàries per al seu desplegament,
mentre aquest no s’atribueixi expressament a un altre
òrgan.

MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

7612 REIAL DECRET 368/2003, de 28 de març,
pel qual s’homologa el títol de diplomat en
logopèdia, de l’Escola de Ciències de la Salut,
de Manresa, de la Universitat Autònoma de
Barcelona. («BOE» 88, de 12-4-2003.)

La Universitat Autònoma de Barcelona ha aprovat
el pla d’estudis dels ensenyaments que condueixen a
l’obtenció del títol de diplomat en logopèdia, de caràcter
oficial i validesa a tot el territori nacional, de l’Escola
de Ciències de la Salut, de Manresa, adscrita a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, la implantació del qual
ha estat autoritzada per la Generalitat de Catalunya.

Acreditada l’homologació de l’esmentat pla d’estudis
per part del Consell de Coordinació Universitària i el com-
pliment dels requisits bàsics previstos al Reial decret
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris, vigent en el que no
s’oposi a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’universitats, és procedent l’homologació del títol
esmentat.

Aquesta homologació s’efectua d’acord amb el que
estableixen l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, el Reial decret
1419/1991, de 30 d’agost, pel qual s’estableix el títol
de diplomat en logopèdia i les directrius generals pròpies
dels plans d’estudis conduents a obtenir-lo, i altres nor-
mes dictades en el seu desplegament.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport i prèvia deliberació del Consell de Minis-
tres a la reunió del dia 28 de març,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

1. S’homologa el títol de diplomat en logopèdia, de
l’Escola de Ciències de la Salut, de Manresa, adscrita
a la Universitat Autònoma de Barcelona, una vegada
acreditada l’homologació del seu pla d’estudis per part
del Consell de Coordinació Universitària i el compliment
dels requisits bàsics que preveu el Reial decret
557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement
d’universitats i centres universitaris.

L’homologació del pla d’estudis a què s’ha fet refe-
rència en el paràgraf anterior ha estat publicada en el
«Butlletí Oficial de l’Estat» d’1 de novembre de 2002,
per la Resolució del Rectorat de la Universitat de data
11 d’octubre de 2002.

2. La Generalitat de Catalunya pot autoritzar la
impartició dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol homologat a l’apartat 1 anterior, i la Universitat Autò-
noma de Barcelona, al moment oportú, pot procedir a
expedir el títol corresponent.

Article 2. Avaluació del desenvolupament efectiu dels
ensenyaments.

Als efectes del que disposen aquest Reial decret i
els apartats 5 i, si s’escau, 6 de l’article 35 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, transcorregut el


