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dels drets compensatoris variables a la importació de pro-
ductes pesquers.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les atribucions que s’encomanin al FROM en aquesta 
Llei s’entenen sens perjudici de les competències que 
posseeixin les comunitats autònomes pels estatuts 
d’autonomia corresponents.

DISPOSICIÓ FINAL

Queden facultats els ministres d’Hisenda i Transports i 
Comunicacions per dictar, conjuntament o separadament, 
si s’escau, les disposicions necessàries per al desplega-
ment d’aquesta Llei.

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

Palau Reial de Madrid, vint-i-u de juny de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 14756 LLEI 35/1980, de 26 de juny, sobre pensions als 
mutilats excombatents de la zona republicana. 
(«BOE» 165, de 10-7-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Exposició de motius:
La necessitat de superar les diferències que van divi-

dir els espanyols durant la passada contesa, fos quin fos 
l’exèrcit en què van lluitar, fa que sigui obligat establir el 
mateix tracte a aquells ciutadans que, havent quedat 
mutilats com a conseqüència de la Guerra Civil de mil 
nou-cents trenta-sis – mil nou-cents trenta-nou, no tinguin 
encara prou reconeguts els seus drets justos.

Amb la restauració de la monarquia constitucional 
s’inicia a Espanya un procés normatiu que ha cristal·litzat 
en una sèrie de disposicions les més importants de les 
quals són la Llei quaranta-sis/mil nou-cents setanta-set, 
d’amnistia; el Reial decret sis/mil nou-cents setanta-vuit, 
de sis de març, pel qual s’estén aquesta, en regular la 
situació dels militars professionals que van prendre part 
en la Guerra Civil, i la Llei cinc/mil nou-cents setanta-nou, 
de divuit de setembre, sobre concessió de drets als fami-
liars dels espanyols morts com a conseqüència de la gue-
rra esmentada.

Pel que fa als mutilats excombatents de la zona repu-
blicana es van concedir unes primeres pensions pel 
Decret sis-cents setanta/mil nou-cents setanta-sis, de cinc 
de març, que posteriorment va ser millorat pels reials 
decrets llei de vint-i-u de desembre de mil nou-cents 
setanta-vuit, el quaranta-tres/mil nou-cents setanta- vuit, 
pel qual es reconeixien pensions als excombatents, i el 
quaranta-sis/mil nou-cents setanta-vuit als militars pro-
fessionals.

Totes aquestes disposicions han comportat avenços 
notables cap a l’objectiu d’aconseguir una màxima igual-
tat en el règim, aplicable als militars, combatents, fami-
liars i, en general, protagonistes o víctimes d’un signe o 
altre, però encara quedaven algunes llacunes o imperfec-
cions que és convenient corregir. En conseqüència, per 
aquesta Llei s’amplien els beneficis concedits pels reials 

decrets llei quaranta-tres/mil nou-cents setanta-vuit i qua-
ranta-sis/mil nou-cents setanta-vuit, i en fer-ho s’ha consi-
derat que era obligació inexcusable del legislador prestar 
atenció als drets individuals legítims de tots els ciutadans, 
homes o dones combatents o civils, que van patir mutila-
cions com a conseqüència de la guerra, i simultàniament 
preveure l’interès de la societat global, el bé comú 
d’aquesta, que exigeix recompensar especialment el 
mutilat de guerra i a continuació qui ho va ser per raó del 
servei.

D’altra banda, resulta evident que l’Estat ha de prote-
gir especialment els mutilats que pateixen mutilacions 
més importants, o sigui, els mutilats absoluts que no es 
poden valer per ells mateixos, sobre els permanents, que 
pateixen dificultats notòries per dur a terme la vida nor-
mal i aquests sobre els mutilats útils que poden fer un 
treball de forma gairebé normal. Per això, el legislador 
s’ha esforçat a prestar especial atenció als mutilats abso-
luts i permanents, i, alhora, a aconseguir el màxim 
d’ajudes econòmiques, sanitàries i assistencials a tots els 
mutilats.

Article primer.

Tenen dret a gaudir dels beneficis que s’estableixen 
en aquesta Llei els espanyols excombatents de la zona 
republicana que, formant part de manera permanent o 
circumstancial dels exèrcits, forces d’ordre públic de 
caràcter i organització militar o col·laborant-hi sota les 
ordres dels seus comandaments naturals, hagin patit le-
sions corporals que afectin de manera permanent la seva 
integritat física o psíquica o pateixin inutilització del 
mateix caràcter a causa de malalties produïdes o agreuja-
des en la prestació d’un servei durant el període de temps 
comprès entre el divuit de juliol de mil nou-cents trenta-
sis i l’u d’abril de mil nou-cents trenta-nou, o originades 
durant la captivitat soferta com a conseqüència directa 
d’accions de guerra d’aquest període.

Article segon.

Són excombatents mutilats de la zona republicana els 
següents: els mutilats de guerra, els mutilats en acte de 
servei i els inutilitzats per raó del servei.

U. Es consideren mutilats de guerra els qui van patir 
lesions o mutilacions permanents en el desenvolupament 
d’una missió de guerra en acció militar conseqüència del 
combat o en captivitat soferta com a presoner.

Dos. Es consideren mutilats en acte de servei els qui 
van patir lesions o mutilacions permanents en accident 
ocorregut durant la prestació d’un servei, en ocasió 
directa d’aquest servei o a conseqüència d’altres accions 
específiques de la vida militar, sense que hagués, per part 
seva, dol o culpa greu.

Tres. Es consideren inutilitzats per raó del servei els 
qui per efecte de malaltia produïda o agreujada a con-
seqüència de les situacions o serveis esmentats en els 
dos aspectes anteriors, quedin inutilitzats de manera per-
manent per a qualsevol activitat o la seva capacitat fun-
cional per a la vida normal i laboral resulti molt limitada, 
sense que els correspongui cap de les classificacions 
anteriors.

Article tercer.

U. Els mutilats de guerra i en acte de servei es classi-
fiquen en absoluts, permanents i útils, segons la gravetat 
de les lesions i la manera que aquestes afectin la seva 
integritat física o psíquica, d’acord amb la valoració 
d’aquestes que figuri al quadre de lesions i malalties 
orgàniques i funcionals vigent a cada moment.

Dos. Es consideren mutilats absoluts aquells la gran 
mutilació dels quals els hagi incapacitat de forma perma-



48 Any 1980 Suplement retrospectiu núm. 2

nent i total per a l’exercici de qualsevol activitat, de tal 
manera  que necessitin assistència d’una altra persona 
per realitzar els actes més essencials de la vida o per a la 
seva guarda o govern, i obtinguin en conseqüència una 
puntuació superior a cent.

Tres. Es consideren mutilats permanents aquells la 
mutilació dels quals els limiti notablement el desenvolu-
pament de les seves activitats i, en conseqüència, obtin-
guin una puntuació compresa entre quaranta-cinc i cent, 
tots dos inclosos.

Quatre. Es consideren mutilats útils aquells la mutila-
ció dels quals hagi limitat parcialment el desenvolupament 
de les seves activitats i, en conseqüència, obtinguin una 
puntuació entre quinze i quaranta-quatre, tots dos inclosos.

Els mutilats absoluts i permanents tenen dret a perce-
bre una retribució bàsica, així com una pensió de mutila-
ció en la forma que es determina als articles cinquè, sisè i 
setè i causen pensió a favor dels seus familiars, d’acord 
amb el text refós de la Llei de drets passius, de vint-i-u 
d’abril de mil nou-cents seixanta-sis, i les seves disposi-
cions complementàries; serveix de base reguladora la 
retribució bàsica.

Els mutilats útils tenen dret únicament a la pensió de 
mutilació de conformitat amb el que estableixen els arti-
cles sisè i setè.

Article quart.

Els inutilitzats per raó del servei han de percebre la 
mateixa retribució bàsica i causen havers passius a favor 
dels seus drethavents de forma anàloga a l’assenyalada 
per als mutilats permanents.

Article cinquè.

La retribució bàsica que han de percebre els mutilats 
absoluts i permanents i els inutilitzats per raó del servei és 
de tres-centes quaranta-cinc mil sis-centes pessetes 
anuals, més dues pagues extraordinàries de vint-i-vuit mil 
vuit-centes pessetes cada any.

Els militars professionals acollits als beneficis del 
Reial decret llei sis/mil nou-cents setanta-vuit, de sis de 
març, que siguin mutilats absoluts i permanents, han de 
percebre en concepte de retribució bàsica esmentada al 
paràgraf anterior, el cent per cent del sou de l’ocupació 
que el Ministeri de Defensa els reconegui als únics efectes 
econòmics. Aquesta retribució en cap cas no pot ser infe-
rior a la que estableix el paràgraf primer per als comba-
tents sense graduació i substitueix la pensió atorgada a 
l’empara del Reial decret llei quaranta-sis/mil nou-cents 
setanta-vuit, de vint-i-u de desembre, amb la qual la seva 
percepció és incompatible.

Els militars professionals esmentats al paràgraf ante-
rior continuen percebent, a més, les meritacions corres-
ponents als triennis que el Ministeri de Defensa els hagi 
concedit en aplicar-los el Reial decret llei sis/mil nou-cents 
setanta-vuit, de sis de març. Els excombatents mutilats no 
acollits al Reial decret llei esmentat no tenen dret a trien-
nis i perceben en el seu lloc una remuneració substitutòria 
per un valor de deu mil pessetes mensuals i, amb inde-
pendència d’aquesta, una quantitat suplementària de cinc 
mil pessetes en compensació per retribucions no perce-
budes en el passat. Les dues quantitats es fan efectives en 
catorze mensualitats anuals.

En cap cas les remuneracions dels mutilats absoluts 
no poden ser inferiors a les que els hauria de correspon-
dre per aplicació de les normes sobre pensions extraor-
dinàries vigents a cada moment.

Article sisè.

La pensió de mutilació per als mutilats de guerra no 
compresos en l’àmbit del Reial decret llei sis/mil nou-

cents setanta-vuit s’estableix en els percentatges 
següents, sobre la base de cent noranta-vuit mil set-cen-
tes quaranta-quatre pessetes anuals que han de percebre 
durant l’exercici econòmic de mil nou-cents vuitanta:

Mutilació de quinze a vint-i-cinc punts, tots dos inclo-
sos, el deu per cent.

Mutilació de vint-i-sis a quaranta-quatre punts, tots 
dos inclosos, el vint-i-cinc per cent.

Mutilació de quaranta-cinc a seixanta-quatre punts, 
tots dos inclosos, el vint per cent.

Mutilació de seixanta-cinc a setanta-quatre punts, tots 
dos inclosos, el trenta per cent.

Mutilació de setanta-cinc a cent punts, tots dos inclo-
sos, el quaranta per cent.

Mutilació de més de cent punts, el cent per cent.

Per als militars professionals acollits al Reial decret 
llei sis/mil nou-cents setanta-vuit, els percentatges 
esmentats es calculen sobre la base del cent per cent del 
sou de l’ocupació que se’ls reconegui d’acord amb el 
vigent de mil nou-cents setanta-set, amb els increments 
aplicables a aquestes pensions per les lleis pressupos-
tàries de cada exèrcit. Aquesta base en cap cas no pot ser 
inferior a l’establerta al paràgraf primer d’aquest article 
per als combatents sense graduació.

Les quantitats assenyalades es distribueixen en dotze 
períodes mensuals, i, a més, el juliol i desembre de cada 
any, es percep amb caràcter extraordinari una altra men-
sualitat equivalent sempre que el beneficiari només per-
cebi pensió de mutilació.

Article setè.

Els mutilats en acte de servei gaudeixen de la pensió 
de mutilació equivalent al noranta per cent de l’assignada 
a l’article anterior als mutilats de guerra.

Article vuitè.

Els mutilats de guerra gaudeixen de les prerrogatives 
de caràcter honorífic que assenyali el Reglament que des-
plegui aquesta Llei, i han de ser, així mateix, admesos 
amb caràcter preferent en centres de reeducació i rehabi-
litació física, cultural i professional, centres assistencials i 
residències dependents de l’Administració pública o les 
del sector privat amb les quals, a aquest efecte, estableixi 
concert l’Administració de l’Estat.

Article novè.

Els mutilats absoluts i permanents, així com els inuti-
litzats per raó del servei, es poden integrar en el règim 
general de la Seguretat Social, i se’ls ha de garantir 
l’assistència protètica, així com la reeducació i rehabilita-
ció psíquica i física en centres assistencials i residències 
dependents de la Seguretat Social.

Article deu.

Les pensions que gaudeixin els mutilats que s’hagin 
acollit al sistema establert en els reials decrets llei qua-
ranta-tres/mil nou-cents setanta-vuit i quaranta-sis/mil 
nou-cents setanta-vuit, de vint-i-u de desembre, les han de 
revisar d’ofici els serveis corresponents del Ministeri 
d’Hisenda, amb efectes econòmics a partir del dia u del 
mes següent a la data de publicació d’aquesta Llei en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Els qui hagin estat qualificats per un tribunal mèdic 
competent, de conformitat amb el que estableixen els 
reials decrets llei quaranta-tres/mil nou-cents setanta-vuit 
i quaranta-sis/mil nou-cents setanta-vuit, de vint-i-u de de-
sembre, no han de ser objecte d’un nou examen mèdic.
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Article onze.

Les pensions reconegudes a l’empara d’aquesta Llei 
són compatibles amb qualssevol altres havers de l’Estat i 
altres ens territorials, de la Seguretat Social o d’altres ens 
públics que tinguin el seu fonament en causes diferents.

Queden exceptuades de la compatibilitat les pagues 
extraordinàries.

No es poden simultaniejar els beneficis que es reco-
neixen en aquesta Llei per raó de mutilació adquirida 
durant la guerra de mil nou-cents trenta-sis – mil nou-cents 
trenta-nou, amb els que estableix la Llei cinc/mil nou-cents 
setanta-sis o les disposicions similars vigents.

Article dotze.

Les pensions establertes en aquesta Llei tenen caràc-
ter vitalici i no poden ser objecte d’embargament, reten-
ció, compensació o descompte.

Article tretze.

Quan en un mateix mutilat concorrin lesions de guerra 
i en acte de servei, sigui quina sigui la seva importància 
relativa, la qualificació sempre és la de mutilat de guerra, 
i la seva puntuació la resultant de l’aplicació del quadre de 
lesions a les seves diverses mutilacions.

Article catorze.

Els drets que es reconeixen en aquesta Llei i que no 
hagin estat sol·licitats a l’empara de les disposicions fins 
ara vigents s’han de sol·licitar abans del trenta-u de des-
embre de mil nou-cents vuitanta.

Els qui dins d’aquest termini no hagin sol·licitat els 
beneficis que es concedeixen no perden el dret, però els 
efectes econòmics només tenen vigència a partir de la 
data de la presentació de la sol·licitud corresponent.

Article quinze.

Les qualificacions dels mutilats poden ser revisades a 
petició de l’interessat per un agreujament posterior de la 
seva lesió o una valoració superior del quadre de lesions, 
en la forma que estableixi el Reglament que desplegui 
aquesta Llei. En el cas d’agreujament de les lesions, els 
beneficis inherents al canvi de classificació que puguin 
correspondre tenen efecte des del moment de la petició 
de l’interessat, sempre que sigui favorable el dictamen 
emès pel tribunal mèdic competent.

Article setze.

Els mutilats útils la puntuació dels quals estigui com-
presa entre vint-i-sis i quaranta-quatre, tots dos inclosos, 
que estiguin en situació de pobresa legal i no puguin fer 
cap treball adequat als seus coneixements professionals, 
ni de caràcter subaltern, es poden acollir al règim previst 
per als mutilats permanents amb l’expedient justificatiu 
previ i, si són equiparats als permanents, els correspon 
com a pensió de mutilació el deu per cent de la base esta-
blerta a l’article sisè.

Queden exclosos els mutilats acollits al Reial decret 
llei sis/mil nou-cents setanta-vuit, de sis de març.

Article disset.

Les retribucions bàsiques i les remuneracions substi-
tutòries i compensatòries, les pensions de mutilació i les 
pensions que es causin a favor de les famílies han 
d’obtenir els augments que s’estableixin en els pressu-
postos generals de l’Estat per a l’actualització dels con-
ceptes respectius i en una quantia anàloga als que es 
produeixin per als funcionaris.

Article divuit.

És competència del Ministeri d’Hisenda l’atorgament 
de les classificacions assenyalades en aquesta disposició, 
així com el pagament mensual dels beneficis econòmics 
que s’hi reconeixen.

Els serveis del Ministeri d’Hisenda, amb la presentació 
prèvia dels títols de beneficiaris han de practicar les 
corresponents altes en nòmina una vegada rebuda l’ordre 
de pagament corresponent.

Article dinou.

Els beneficis econòmics que es reconeguin es finan-
cen amb càrrec als crèdits que a aquests efectes es con-
signin en els pressupostos generals de l’Estat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Els qui hagin pogut ser classificats com a mutilats 

absoluts, permanents o inutilitzats per raó de servei, i 
hagin mort abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, 
causen a favor dels seus drethavents els drets passius 
que s’assenyalen als articles tercer i quart, si aquests 
últims reuneixen les condicions legals establertes pel text 
refós de la legislació de drets passius.

Els qui es considerin amb dret al que estableix l’apartat 
anterior ho han de provar acompanyant a aquest efecte la 
documentació que estimin pertinent per fonamentar el 
seu dret. Reglamentàriament es determina la forma 
d’acreditar el dret i la manera de valoració de les proves 
aportades.

Als beneficiaris d’aquesta classe de pensions els és 
aplicable el que estableix l’article onze d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Els mutilats que tenien la nacionalitat espanyola 

durant la Guerra Civil, i que posteriorment l’hagin perdut, 
llevat que la pèrdua esmentada es produeixi després de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, es consideren inclosos 
en els beneficis que es concedeixen per aquesta norma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
Els excombatents de la zona republicana que van 

resultar mutilats en acció de guerra o com a conseqüència 
d’aquesta i que hagin percebut en el seu moment pensió 
de mutilació concedida pel Govern de la República, han 
de ser rehabilitats en les pensions esmentades en els ter-
mes d’aquesta Llei, amb la sol·licitud prèvia acompan-
yada dels documents justificatius, que han de cursar al 
Ministeri d’Hisenda. Els efectes econòmics d’aquesta 
rehabilitació es computen des de la data que estableix 
aquesta Llei.

A aquests supòsits és aplicable el que disposa l’article 
onze d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA
Els excombatents de la Guerra Civil, els mutilats abso-

luts i permanents i els inutilitzats en acte de servei per 
lesions originades en la guerra esmentada, sotmesos a la 
Llei cinc/mil nou-cents setanta-sis, que percebin una retri-
bució inferior a la que els correspondria si se’ls apliqués 
aquesta Llei, tenen dret a una compensació igual a la 
diferència mentre aquesta existeixi.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Les sol·licituds de pensió formulades a l’empara del 

Reial decret sis-cents setanta/mil nou-cents setanta-sis, de 
cinc de març, del Reial decret llei quaranta-tres/mil nou-
cents setanta-vuit i del Reial decret llei quaranta-sis/mil 
nou-cents setanta-vuit, de vint-i-u de desembre, s’han de 
tramitar i resoldre amb subjecció al que s’hi estableix i, en 
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conseqüència, tenen els mateixos efectes econòmics que 
es regulaven en les disposicions esmentades, i les peti-
cions en què recaigui acord de reconeixement de pensió 
s’han d’adaptar al que disposa aquesta Llei des de la data 
en què aquesta tingui efectes econòmics, d’acord amb 
l’article deu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Els ministeris de Defensa i Interior han de finalitzar la 
resolució dels expedients que estiguin en tràmit davant 
aquests, en la data d’aprovació d’aquesta Llei, d’acord amb 
el que disposen els reials decrets llei quaranta-tres/mil 
nou-cents setanta-vuit i quaranta-sis/mil nou-cents setanta-
vuit.

A partir de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-u, 
els serveis competents del Ministeri d’Hisenda han de 
resoldre la totalitat d’expedients, d’acord amb el que esta-
bleix la disposició final primera d’aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Ministeri d’Hisenda ha d’introduir en la seva planti-
lla orgànica les modificacions que resultin adequades i 
crear les unitats necessàries per a una aplicació eficaç i 
ràpida de les normes d’aquesta Llei.

Així mateix, ha de realitzar els tràmits necessaris per a 
l’habilitació dels crèdits corresponents a les atencions 
que s’estableixen en aquesta Llei.

Igualment ha de dictar, en el termini màxim de quatre 
mesos, les normes reglamentàries i de procediment per a 
l’execució i aplicació correctes de les disposicions d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Govern, a proposta del Ministeri de Sanitat i Segu-
retat Social, ha de regular en el termini màxim de quatre 
mesos el dret al qual es refereix l’article novè de la Llei. El 
Ministeri de Sanitat i Seguretat Social ha de formar, a 
requeriment del Ministeri d’Hisenda, els tribunals mèdics 
encarregats d’aplicar el quadre de qualificacions, vigent a 
cada moment, i que ha de ser el mateix que l’utilitzat per 
a l’aplicació de la Llei cinc/mil nou-cents setanta-sis.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Per al que no disposa expressament aquesta Llei és 
aplicable amb caràcter supletori la legislació general 
sobre drets passius.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades quan s’oposin a aquesta Llei les 
normes següents:

El Reial decret sis-cents setanta/mil nou-cents setanta-
sis, de cinc de març.

El Reial decret llei quaranta-tres/mil nou-cents setanta-
vuit, de vint-i-u de desembre.

El Reial decret llei quaranta-sis/mil nou-cents setanta-
vuit i les altres disposicions que contradiguin aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vint-i-sis de juny de mil nou-
cents vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 15890 LLEI 38/1980, de 8 de juliol, sobre actualització 
de l’Estatut general de la advocacia. («BOE» 176, 
de 23-7-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer.- Qualsevol lletrat incorporat a qualse-
vol col·legi d’advocats d’Espanya pot actuar en tots els 
recursos de què siguin susceptibles els assumptes que va 
dirigir en qualsevol instància davant qualssevol tribunals 
o jutjats, fins i tot davant el Tribunal Suprem i l’Audiència 
Nacional, sense que per a això tingui necessitat 
d’incorporar-se als col·legis on radiquin els tribunals 
davant els quals se substanciïn els recursos, accions o 
reclamacions esmentats. Per a les actuacions damunt 
dites, el lletrat, amb l’acreditació prèvia de la seva perti-
nença al col·legi d’origen i de la seva intervenció en el 
procés, ho ha de comunicar al degà del col·legi receptor, 
que l’ha d’habilitar per actuar com a col·legiat a tots els 
efectes en l’assumpte concret i, en conseqüència, queda 
acollit a la protecció i subjecte a la disciplina del col·legi, 
que ha de portar un registre d’aquestes habilitacions. No 
necessita abonar una quota d’incorporació i només pot 
exercir drets polítics en el col·legi d’origen.

Article segon.–El Consell General de l’Advocacia ha de 
desplegar en l’Estatut general les disposicions neces-
sàries per al compliment d’aquesta Llei.

Article tercer.–Queden derogats tots els preceptes 
legals o reglamentaris que s’oposin al que preceptua 
aquesta Llei.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, vuit de juliol de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 15955 LLEI ORGÀNICA 7/1980, de 5 de juliol, de lliber-
tat religiosa. («BOE» 77, de 24-7-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

Article primer.

U. L’Estat garanteix el dret fonamental a la llibertat 
religiosa i de culte, reconeguda a la Constitució, d’acord 
amb el que preveu aquesta Llei orgànica.

Dos. Les creences religioses no constitueixen un 
motiu de desigualtat o discriminació davant la llei. No es 
poden al·legar motius religiosos per impedir a ningú 
l’exercici de qualsevol treball o activitat o el desenvolupa-
ment de càrrecs o funcions públiques.

Tres. Cap confessió no té caràcter estatal.


