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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

22878 CORRECCIÓ d’errades de la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del règim legal
de les taxes estatals i locals i de reordenació
de les prestacions patrimonials de caràcter
públic. («BOE» 236, de 2-10-1998.)

Havent observat errades en el text de la Llei 25/1998,
de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les
taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions
patrimonials de caràcter públic, publicat al «Butlletí Ofi-
cial de l’Estat» número 167, de 14 de juliol de 1998,
i al suplement número 4 en llengua catalana, de 29
de juliol de 1998, es procedeix a fer-ne les modificacions
oportunes:

A la pàgina 23499, primera columna, article 66, modi-
ficació de l’article 20 de la Llei 39/1998, apartat 3,
paràgraf g), línia tercera, i a la pàgina 167 del suplement,
primera columna, article 66, modificació de l’article 20
de la Llei 39/1998, apartat 3, paràgraf g), segona línia,
on diu: «tanques puntals, puntals, bastides i altres ins-
ta�acions...», ha de dir: «tanques, puntals, bastides i altres
insta�acions...».

A la pàgina 23499, segona columna, article 66, modi-
ficació de l’article 20 de la Llei 39/1998, apartat 4,
paràgraf n), línia segona, i a la pàgina 167 del suplement,
segona columna, article 66, modificació de l’article 20
de la Llei 39/1998, apartat 4, paràgraf n), línia segona,
on diu: «...sanatoris medicoquirúrgics...», ha de dir: «...sa-
natoris mèdics quirúrgics..».

23133 LLEI ORGÀNICA 7/1998, de 5 d’octubre, de
modificació de la Llei orgànica 10/1995, de
23 de novembre, del Codi penal, per la qual
se suprimeixen les penes de presó i multa
per als supòsits de no-compliment del servei
militar obligatori i prestació social substi-
tutòria i es rebaixen les penes d’inhabilitació
per als supòsits esmentats. («BOE» 239,
de 6-10-1998.)

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

El procés ja iniciat per a la plena professionalització
de les Forces Armades, que ha de comportar la supressió

del servei militar obligatori, requereix un període tran-
sitori que eviti substitucions traumàtiques, i s’ha de cons-
truir amb bases sòlides que impedeixin la reducció del
nivell d’operativitat dels exèrcits, la qual cosa exigeix
ajustar gradualment els efectius de lleva i professionals
i adequar la normativa actual de les Forces Armades.

El canvi de model no només ha de projectar els seus
efectes en la normativa específica de les Forces Arma-
des, sinó també sobre la normativa sancionadora, que
no ha de ser aliena al moment històric actual. En aquest
sentit, immersos en un període transitori, es considera
convenient adequar les penes previstes en el Codi penal
per sancionar els incompliments del deure de prestació
del servei militar i de la prestació social substitutòria
als canvis que s’estan produint. Es considera, així mateix,
que no es pot donar un tractament diferent per als supò-
sits d’insubmissió al servei militar respecte als de la pres-
tació social substitutòria, ja que en ambdós hi ha una
«simetria constitucional» evident.

Per a la finalitat exposada anteriorment, cal buscar
un nou equilibri entre les infraccions i les sancions pre-
vistes en el Codi penal perquè es mantingui, d’una banda,
l’efecte dissuasiu implícit en tota llei i, de l’altra, la pro-
porció adequada entre la gravetat de la infracció i la
seva conseqüència. Amb aquest objectiu s’han de man-
tenir sancions que garanteixin el compliment del servei
militar i de la prestació social substitutòria, però sua-
vitzant les penes actuals.

En cap d’aquests supòsits no hi ha d’haver penes
de presó, ja que aquestes penes són sempre en el Dret
penal l’«última ratio» sancionadora, que no queda ara
justificada.

La regulació del règim sancionador per a aquests
delictes ha de guardar una proporció més gran respecte
al bé jurídic que es pretén protegir, complir millor la
funció rehabilitadora que la Constitució assigna al Dret
penal i no suposar un menyspreu per als que opten pel
compliment del servei militar obligatori o de la prestació
social substitutòria.

D’altra banda, es considera convenient mantenir el
règim sancionador en el Codi penal perquè siguin els
tribunals de justícia els qui jutgin i sancionin aquestes
conductes, per les garanties de tutela i defensa dels drets
dels ciutadans que això implica.

En conseqüència, aquesta Llei orgànica suprimeix les
penes privatives de llibertat i de multa que estableix el
Codi penal vigent per a aquests incompliments, però
manté les penes privatives de drets, per bé que es mode-
ren rebaixant-les a un temps de quatre a sis anys.

La Llei orgànica inclou una primera disposició per
modificar l’article 527 del Codi penal i una segona per
modificar l’article 604 del mateix Codi penal. Es completa
amb una disposició derogatòria única per suprimir l’ar-
ticle 528 del Codi penal i la necessària disposició final
per assenyalar-ne l’entrada en vigor. Així mateix, s’in-
trodueixen dues disposicions transitòries als efectes de
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revisar, d’acord amb la nova normativa, els processos
penals ja iniciats, i permetre’n també expressament el
caràcter retroactiu en tot el que afavoreixi els condem-
nats mitjançant sentència ferma d’acord amb la legislació
anterior.

Article primer.

Es modifica l’article 527 de la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi penal, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 527.

Ha de ser castigat amb la pena d’inhabilitació
especial per a ocupació o càrrec públic per un
temps de quatre a sis anys l’objector reconegut
que:

1r Cridat al compliment del servei que se li
assigni, deixi de presentar-s’hi sense una causa jus-
tificada i retardi la seva incorporació al servei un
temps superior a un mes.

2n Trobant-se incorporat al servei esmentat,
deixi d’assistir-hi més de vint dies consecutius o
trenta de no consecutius, sense una causa justa.

3r Incorporat per al compliment de la prestació
social substitutòria, es negui de manera explícita
o per actes concloents a complir-la.

La inhabilitació inclou la incapacitat per exercir
qualsevol ocupació o càrrec al servei de les admi-
nistracions, entitats o empreses públiques o dels
seus organismes autònoms i, a més, la impossi-
bilitat d’obtenir subvencions, beques o ajuts públics
de qualsevol tipus durant el període de condemna.

Una vegada complerta la condemna imposada,
el penat queda exempt del compliment de la pres-
tació.»

Article segon.

Es modifica l’article 604 de la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi penal, que té la redacció
següent:

«Article 604.

Aquell que, citat legalment per al compliment
del servei militar, no s’hi presenti sense una causa
justificada i retardi la seva incorporació al servei
un temps superior a un mes o, no havent-se incorpo
rat encara a les Forces Armades, manifesti explí-
citament en l’expedient la seva negativa a complir
el servei esmentat sense cap causa legal, serà cas-
tigat amb la pena d’inhabilitació especial per a ocu-
pació o càrrec públic per un temps de quatre a
sis anys.

La inhabilitació inclou la incapacitat per exercir
qualsevol ocupació o càrrec al servei de les admi-
nistracions, entitats o empreses públiques o dels
seus organismes autònoms i, a més, la impossi-
bilitat d’obtenir subvencions, beques o ajuts públics
de qualsevol tipus durant el període de condemna.

Una vegada complerta la condemna imposada,
el penat queda exempt del compliment del servei
militar, excepte en el supòsit de mobilització a cau-
sa de guerra.»

Disposició transitòria primera.

Els processos penals iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei continuen la seva tramitació d’acord
amb aquesta.

Disposició transitòria segona.

Els preceptes que conté aquesta Llei tenen efectes
retroactius en tot allò que afavoreixi els condemnats mit-
jançant sentència ferma d’acord amb la legislació ante-
rior.

En les sentències dictades d’acord amb la legislació
que es deroga i que no són fermes perquè estan pen-
dents de recurs, les parts poden invocar els preceptes
d’aquesta Llei i el jutge o el tribunal els ha d’aplicar
d’ofici.

Disposició derogatòria única.

Queda derogat l’article 528 de la Llei orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i totes
les disposicions de rang igual o inferior que siguin incom-
patibles amb el que disposa aquesta Llei.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada al «Butlletí Oficial de l’Estat».

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

que compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin
complir.

Madrid, 5 d’octubre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

23134 LLEI 31/1998, de 5 d’octubre, sobre conces-
sió d’un crèdit extraordinari per un import
de 14.500.000.000 de pessetes per a l’ad-
quisició dels edificis situats a la Carrera de
San Jerónimo, números 36 i 40, amb des-
tinació al Congrés dels Diputats. («BOE» 239,
de 6-10-1998.)

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

El Congrés dels Diputats fa anys que manifesta que
els immobles que constitueixen la seva seu a la Carrera
de San Jerónimo són manifestament insuficients per
exercir adequadament les funcions que la Cambra té
assignades.

La Mesa del Congrés, mitjançant l’acord de 16 de
setembre de 1997, va fer seves i va reiterar les con-
sideracions de les meses d’anteriors legislatures, sobre
la necessitat de dotar el Congrés dels Diputats i les Corts
Generals d’una infraestructura que els permeti dur a ter-
me amb suficiència i dignitat les tasques que els corres-
ponen com a representació de la sobirania popular, en
el règim parlamentari dissenyat per la Constitució espa-
nyola de 1978. En aquesta reunió, després de constatar
que les ampliacions efectuades els anys 1980 i 1994
no han estat suficients, que el Congrés continua tenint
múltiples edificis dispersos i que el grup Argentaria ha
fet pública la seva decisió d’abandonar els edificis situats


