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LLEI ORGÀNICA 7/1992, de 20 de novembre, per
la qual es fixa l’edat de jubilació de jutges i magistrats i s’integra personal mèdic divers al cos de
metges forenses. («BOE» 280, de 21-11-1992.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
Exposició de motius
La modernització del Registre Civil requereix tenir en
compte el fet que la intervenció mèdica que ha de precedir determinades actuacions del Registre està avalada
normalment pel certificat facultatiu corresponent. Només
si falta aquest certificat o és insuficient o l’encarregat del
Registre Civil ho considera necessari, hi ha d’intervenir un
facultatiu funcionari públic.
D’altra banda, es fa necessari portar a les últimes conseqüències el principi que estableix la Llei 25/1986, de 24
de desembre, de supressió de taxes judicials, que va establir la gratuïtat dels expedients del Registre Civil, al qual
avui és única excepció la percepció aranzelària dels funcionaris del cos de metges del Registre Civil.
Això aconsella l’extinció d’aquest cos de funcionaris i
la seva integració en el cos de metges forenses. No obstant això, es manté la preferència dels funcionaris procedents del cos de metges del Registre Civil per exercir funcions medicopericials en aquesta institució.
D’altra banda, la creació dels jutjats de menors, com a
òrgans que formen part de la jurisdicció ordinària, aconsella la integració en el mateix cos de metges forenses
dels funcionaris procedents de l’extingida escala de metges de l’Obra de Protecció de Menors integrats a l’escala
de metges d’organismes autònoms del Ministeri de Justícia.
Des d’un altre punt de vista, l’aplicació en la gestió del
Registre Civil de les noves tècniques de tractament automatitzat de dades fa necessari crear a la Llei del Registre
Civil, de 8 de juliol de 1957, la base jurídica per superar la
forma de documentació actual que, tenint en compte el
volum de certificacions i actuacions registrals existents,
s’ha convertit en un sistema obsolet i poc àgil. D’altra
banda, és urgent establir la previsió legal per procedir a la
informatització efectiva del Registre Civil com a mitjà de
coadjuvar a fer realitat la modernització en benefici dels
administrats.
Així mateix, és necessari modificar la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, pel que fa a l’edat
de jubilació forçosa dels jutges i magistrats de manera
que aquesta quedi establerta en els setanta anys. Per bé
que es poden jubilar des que compleixen els seixanta-cinc
anys.
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ses, sense altres excepcions que les que contenen aquesta
disposició i les normes que la despleguen.
2. Els funcionaris a què es refereix l’apartat anterior
s’han d’integrar, per l’ordre esmentat, en l’escalafó únic
del cos de metges forenses, en la mateixa situació administrativa que tinguin en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i a continuació dels qui tinguin la condició
de metge forense, de conformitat amb l ‘ordre d’escalafó
que ocupin en el seu cos o escala d’origen.
3. Els metges forenses procedents del cos de metges
del Registre Civil han de prestar servei en els llocs de treball adscrits al Registre Civil, per la cobertura dels quals
tenen preferència sobre els altres metges forenses en
actiu en el moment de la integració. Les funcions d’aquests
funcionaris són les determinades en la legislació sobre
Registre Civil.
4. Els funcionaris procedents de l’extingida escala de
metges de l’Obra de Protecció de Menors integrats a l’escala de metges d’organismes autònoms del Ministeri de
Justícia han d’ocupar exclusivament els llocs de treball
que s’adeqüin al contingut de les tasques que exercien en
el cos d’origen.
5. El temps de serveis efectius prestats com a metge
del Registre Civil o com a funcionari de l’extingida escala
de metges de l’obra de protecció de menors integrat a
l’escala de metges d’organismes autònoms del Ministeri
de Justícia, es reconeix com a antiguitat en el cos de metges forenses, a l’únic efecte de reconeixement de triennis.
6. Els funcionaris integrats en el cos de metges forenses que superin un curs de formació organitzat pel Centre
d’Estudis Judicials, el contingut, la durada i les característiques del qual s’han de determinar per reglament, poden
ocupar llocs de treball com a metges forenses diferents
dels esmentats en els apartats 3 i 4. Queden exempts de
la realització del curs de formació per optar a aquests llocs
els funcionaris que, amb anterioritat, hagin ocupat ininterrompudament com a mínim durant un any llocs de
metge forense interí o substitut.
7. Els funcionaris a què es refereix l’apartat 1 d’aquest
article, que s’integrin en el de metges forenses, s’han de
jubilar forçosament per edat, en assolir l’assenyalada per
als metges forenses, a partir de l’1 de juliol de 1993. Els
que estant en situació d’activitat es jubilin forçosament
per edat abans de l’1 de gener de 1995 i se’ls anticipi més
de sis mesos l’edat de jubilació forçosa, tenen dret a la
percepció de quatre mensualitats del sou base corresponent als metges forenses, a 31 de desembre de 1992.
Article segon. Modificació de la Llei orgànica del poder
judicial.
Els preceptes de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del poder judicial, que s’esmenten a continuació, queden
redactats de la manera següent:
1.

L’apartat 1 de l’article 336 té la redacció següent:
«Els presidents dels tribunals superiors de justícia es nomenen per un període de cinc anys a proposta del Consell General del Poder Judicial entre
magistrats que han prestat deu anys de serveis en la
categoria, ho han sol·licitat i com a mínim fa quinze
anys que pertanyen a la carrera judicial.»

2.

L’article 386 té la redacció següent:
«1. La jubilació per edat dels jutges i magistrats
és forçosa i s’ha de decretar amb l’antelació suficient perquè el cessament en la funció es produeixi
efectivament en complir l’edat de setanta anys.
2. També es poden jubilar a partir dels seixantacinc anys sempre que ho hagin manifestat al Consell

Article primer. Integració de cossos.
git.

1.

El cos de metges del Registre Civil es declara extin-

Els funcionaris d’aquest cos i els procedents de l’extingida escala de metges de l’Obra de Protecció de Menors,
que pertanyen a l’escala de metges d’organismes autònoms del Ministeri de Justícia, queden integrats en el cos
de metges forenses. A partir del moment efectiu d’aquesta
integració, que s’ha de determinar per reglament, estan
subjectes al règim jurídic aplicable al cos de metges foren-
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General del Poder Judicial amb sis mesos d’antelació, tot això sense perjudici dels altres supòsits de
jubilació voluntària legalment previstos.»
3.

L’apartat 2 de l’article 497 té la redacció següent:
«Estan a les ordres immediates dels jutges, tribunals, fiscals i encarregats del Registre Civil.»

4.

L’apartat 1 de l’article 498 té la redacció següent:
«Els metges forenses han d’exercir funcions
d’assistència tècnica als jutjats, tribunals, fiscalies i
oficines del Registre Civil en les matèries de la seva
disciplina professional, amb subjecció, si s’escau, al
que estableix la legislació aplicable.»

5.

6.

L’apartat 1 de l’article 499 té la redacció següent:
«Els aspirants al cos de metges forenses han de
ser llicenciats en medicina. El seu ingrés s’ha d’efectuar mitjançant els sistemes d’oposició o concurs
oposició, en els quals s’han de garantir els principis
de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.»
L’article 500 té la redacció següent:
«1. Els llocs de treball vacants de metges forenses s’han de proveir mitjançant els procediments de
concurs i de lliure designació. Aquest últim s’ha
d’aplicar exclusivament per a la cobertura dels llocs
de treball de caràcter directiu o d’especial responsabilitat per als quals es determini en les plantilles.

2. En les convocatòries dels concursos s’han d’especificar els requisits imprescindibles per a l’exercici del
lloc, l’especialitat o la capacitació que, si s’escau, sigui
necessària o preferent i el barem per a la puntuació dels
mèrits dels candidats.»
Article tercer. Modificació de la Llei del Registre Civil.
1. Els paràgrafs 2 i 3 de l’article 85 de la Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957 queden substituïts pel
següent:
«En els casos en què falti el certificat mèdic o
aquest sigui incomplet o contradictori, o l’encarregat ho consideri necessari, el metge forense adscrit
al Registre Civil, o el seu substitut, ha d’emetre un
dictamen sobre la causa de la mort, fins i tot mitjançant un examen del cadàver pel seu compte.»
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4. S’incorpora una disposició final tercera a la Llei
del Registre Civil de 8 de juny de 1957 amb la redacció
següent:
«S’han d’establir per reglament els requisits, la
forma de practicar els assentaments i expedir els certificats i les altres condicions que afectin l’establiment i la
gestió dels fitxers automatitzats de dades registrals.»
Disposició transitòria primera.
Fins a la integració efectiva en el cos de metges forenses dels cossos de metges del Registre Civil i dels funcionaris de l’extingida escala de metges de l’Obra de Protecció de Menors integrats a l’escala de metges d’organismes
autònoms del Ministeri de Justícia, continuen vigents les
normes per les quals es regulaven les situacions administratives i el règim de prestació de la seva activitat, amb les
modificacions que s’introdueixen a l’article 85 de la Llei
del Registre Civil.
Disposició transitòria segona.
El que disposa l’article segon, apartat 2, d’aquesta Llei
és aplicable a tots els jutges, magistrats i fiscals que, a la
seva entrada en vigor, no hagin complert seixanta-vuit
anys, encara que la seva jubilació hagi estat decretada
d’acord amb el que disposa l’article 386 de la Llei orgànica
del poder judicial.
Disposició derogatòria única.
Queden derogades la disposició transitòria setena de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques; els
articles 99, 101 i 102 de la Llei del Registre Civil de 8 de
juny de 1957; l’apartat 2 de l’article 503 de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial; l’apartat 1 de la
disposició transitòria vint-i-vuitena de la Llei orgànica
6/1985, d’1 de juliol, i la disposició addicional primera de
la Llei orgànica 7/1988, de 28 de desembre.
Disposició final primera.
S’autoritza el Govern per dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei.
Disposició final segona.

2. S’afegeix un paràgraf quart a l’article 6 de la Llei
del Registre Civil de 8 de juny de 1957, amb la redacció
següent:
«Les inscripcions registrals poden ser objecte de
tractament automatitzat.»

Els articles primer i tercer i la disposició transitòria primera d’aquesta Llei tenen caràcter de llei ordinària.

3. S’incorpora una disposició addicional a la Llei del
Registre Civil de 8 de juny de 1957 amb la redacció
següent:
«Als efectes que estableix l’article 6 d’aquesta
Llei, les referències que s’hi fan als llibres i assentaments registrals, es poden entendre referides als fitxers automatitzats de dades registrals i al seu tractament.»

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Disposició final tercera.
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació.

Madrid, 20 de novembre de 1992.
JUAN CARLOS R.
El President del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

