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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Fins que entri en vigor la Llei d’Autonomia Universitària, en els futurs contractes i nomenaments d’interins es
considera un mèrit especial la situació en què es troba el
personal docent i no docent que presta actualment els
seus serveis en els Col·legis Universitaris que es transformen en Facultats. S’ha de valorar en qualsevol cas tota la
seva qualificació professional i acadèmica en la resolució
del corresponent concurs.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau Reial, de Madrid, trenta d’octubre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El President del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 30/1979, de 27 d’octubre, sobre extracció i trasplantament d’òrgans. («BOE» 266,
de 6-11-1979.)
JUAN CARLOS I, REI DE 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.
La cessió, extracció, conservació, intercanvi i trasplantament d’òrgans humans, per ser utilitzats amb fins terapèutics, només es poden realitzar d’acord amb el que
estableixen aquesta Llei i les disposicions que es dictin
per al seu desplegament.
Article segon.
No es pot percebre cap compensació per la donació
d’òrgans. S’han d’arbitrar els mitjans perquè la realització
d’aquests procediments no sigui en cap cas costosa per al
donant viu ni per a la família del difunt. En cap cas no hi
ha d’haver compensació econòmica per al donant, ni s’ha
d’exigir al receptor cap preu per l’òrgan trasplantat.
Article tercer.
El Ministeri de Sanitat i Seguretat Social ha d’autoritzar
expressament els centres sanitaris en què es pugui efectuar l’extracció d’òrgans humans. Aquesta autorització ha
de determinar a qui correspon donar la conformitat per a
cada intervenció.
Article quart.
L’obtenció d’òrgans procedents d’un donant viu, per al
seu empelt o implantació ulterior en una altra persona, es
pot realitzar si es compleixen els requisits següents:
a) Que el donant sigui major d’edat.
b) Que el donant gaudeixi de plenes facultats mentals i hagi estat prèviament informat de les conseqüències
de la seva decisió. Aquesta informació s’ha de referir a les
conseqüències previsibles d’ordre somàtic, psíquic i psicològic, a les repercussions eventuals que la donació
pugui tenir sobre la seva vida personal, familiar i professional, així com als beneficis que amb el trasplantament
s’espera que aconsegueixi el receptor.
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c) Que el donant atorgui el seu consentiment de
forma expressa, lliure i conscient, el qual l’ha de manifestar, per escrit, davant l’autoritat pública que reglamentàriament es determini, després de les explicacions del
metge que ha d’efectuar l’extracció, el qual també està
obligat a signar el document de cessió de l’òrgan. En cap
cas no es pot efectuar l’extracció sense la signatura prèvia
d’aquest document. Als efectes establerts en aquesta Llei,
no es pot obtenir cap tipus d’òrgans de persones que, per
deficiències psíquiques o malaltia mental o per qualsevol
altra causa, no puguin atorgar el seu consentiment
exprés, lliure i conscient.
d) Que la destinació de l’òrgan extret sigui el seu
trasplantament a una persona determinada, amb el propòsit de millorar substancialment la seva esperança o les
seves condicions de vida, i es garanteixi l’anonimat del
receptor.
Article cinquè.
U. L’extracció d’òrgans o altres peces anatòmiques de
difunts es pot fer amb la comprovació prèvia de la mort.
Quan aquesta comprovació es basi en l’existència de dades
d’irreversibilitat de les lesions cerebrals i, per tant, incompatibles amb la vida, el certificat de defunció l’han de subscriure tres metges, entre els quals hi ha de figurar un neuròleg o neurocirurgià i el cap del servei de la unitat mèdica
corresponent, o el seu substitut; cap d’aquests facultatius
no pot formar part de l’equip que procedeixi a l’obtenció de
l’òrgan o efectuï el trasplantament.
Dos. L’extracció d’òrgans o altres peces anatòmiques
de difunts es pot realitzar amb fins terapèutics o científics,
en cas que aquells no hagin deixat constància expressa
de la seva oposició.
Tres. Les persones presumiblement sanes que morin
en accident o com a conseqüència ulterior d’aquest es
consideren, així mateix, com a donants, si no consta oposició expressa del difunt. A aquests efectes ha de constar
l’autorització del jutge al qual correspongui el coneixement de la causa, que l’ha de concedir en els casos en què
l’obtenció dels òrgans no obstaculitzi la instrucció del
sumari perquè les causes de la mort apareixen degudament justificades.
Article sisè.
El responsable de la unitat mèdica en què s’hagi de
realitzar el trasplantament només pot donar la seva conformitat si es compleixen els requisits següents:
a) Que el receptor sigui plenament conscient del
tipus d’intervenció que s’ha d’efectuar, que en conegui els
possibles riscos i els previsibles avantatges que, tant físicament com psíquicament, es puguin derivar del trasplantament.
b) Que el receptor sigui informat que s’han efectuat
en els casos necessaris els estudis immunològics
d’histocompatibilitat necessaris o altres que siguin procedents, entre donant i futur receptor, efectuats per un laboratori acreditat pel Ministeri de Sanitat i Seguretat Social.
c) Que el receptor expressi per escrit el seu consentiment per a la realització del trasplantament quan es
tracti d’un adult jurídicament responsable dels seus actes,
o pels seus representants legals, pares o tutors, en cas de
pacients amb dèficit mental o menors d’edat.
Article setè.
U. S’ha de facilitar la constitució d’organitzacions a
escala de comunitat autònoma i nacional, i col·laborar
amb entitats internacionals que facin possible l’intercanvi
i la circulació ràpida d’òrgans per a trasplantament, obtinguts de persones mortes, amb la finalitat de trobar el
receptor més idoni.
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Dos. El Ministeri de Sanitat i Seguretat Social ha de
dictar normes reguladores del funcionament i control dels
«bancs» d’òrgans que per la seva naturalesa permetin
aquesta modalitat de conservació. Aquests «bancs» no
han de tenir, en cap cas, caràcter lucratiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
El Govern ha de desplegar per via reglamentària el
que disposa aquesta Llei, i en especial:
a) Les condicions i els requisits que ha de reunir el
personal, els serveis i els centres sanitaris esmentats en
aquesta Llei per ser reconeguts i acreditats en les seves
funcions; així mateix, ha de revisar la base trenta-tres de
la Llei de bases de sanitat nacional de vint-i-quatre de
novembre de mil nou-cents quaranta-quatre i el Reglament de policia sanitària mortuòria per facilitar l’aplicació
d’aquesta Llei i el trasllat de cadàvers.
b) El procediment i les comprovacions per al diagnòstic de la mort cerebral.
c) Les mesures informatives de tot ordre a què, inexcusablement, s’han d’atenir tots els centres sanitaris, a fi
de garantir que tots els ciutadans que hi ingressin i els
seus familiars tinguin ple coneixement de la regulació
sobre donació i extracció d’òrgans amb fins terapèutics o
científics.
Segona.
Aquesta Llei no és aplicable a la utilització terapèutica
de la sang humana i els seus derivats; tanmateix, la seva
reglamentació s’ha d’inspirar en els principis informadors
d’aquesta Llei. Les extraccions anatòmiques efectuades
per a la pràctica de trasplantaments de còrnia i d’altres
teixits que reglamentàriament es determinin poden ser
realitzades sense demora i en els mateixos llocs de la
defunció.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades la Llei de divuit de desembre de
mil nou-cents cinquanta i les disposicions, sigui quin sigui
el seu rang, que s’oposin al que disposa 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-set d’octubre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ
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LLEI 31/1979, de 8 de novembre, d’amortització
de places del cos especial de delineants d’Obres
Públiques, i creació dels cos de delineants
d’Obres Públiques i Urbanisme. («BOE» 274,
de 15-11-1979.)
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.
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Article primer.
S’amortitzen cent divuit places corresponents al cos
especial de delineants d’Obres Públiques, i per tant, la
seva plantilla pressupostària queda reduïda a dues-centes
setanta-set places.
Article segon.
La Disposició transitòria de la Llei trenta-tres/mil noucents setanta-sis, de vint-i-sis d’agost, es modifica en el
sentit que en les segones convocatòries del cos especial
de delineants d’Obres Públiques que s’hi preveuen, el
nombre de places que s’han de cobrir en el torn restringit
establert a l’apartat u és de quatre, en lloc de trenta-sis, i
en l’establert a l’apartat dos és de quatre, en lloc de set.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, les
vacants del torn previst a l’apartat u de la disposició transitòria esmentada que no siguin cobertes poden incrementar les de l’apartat dos, i viceversa.
Aquestes segones convocatòries s’han d’anunciar al
«Butlletí Oficial de l’Estat», en el termini màxim d’un any,
a partir de la publicació d’aquesta Llei.
Article tercer.
S’incrementa la plantilla del personal operari del
departament corresponent a la categoria professional de
tècnic auxiliar de projectes i obres, categoria econòmica
vuit, en cent trenta-una places, el finançament de les
quals es cobreix amb les amortitzacions previstes a
l’article primer.
Article quart.
U. Es crea el cos de delineants d’Obres Públiques i
Urbanisme, en què s’integren tots els funcionaris dels
cossos de delineants d’Habitatge i d’Obres Públiques, els
quals queden extingits.
Dos. La plantilla del cos de delineants d’Obres Públiques i Urbanisme queda fixada, una vegada amortitzades
les dotacions a què es refereix l’article primer d’aquesta
Llei, en tres-centes setanta-una places.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Els funcionaris interins del cos especial de delineants
d’Obres Públiques que, tenint nomenament anterior a la
data d’entrada en vigor del Decret llei de trenta de març
de mil nou-cents setanta-set, continuïn prestant serveis al
departament amb aquest caràcter o amb el de contractat
administratiu en règim de col·laboració temporal, s’han
d’integrar en la categoria professional de tècnic auxiliar
de projectes i obres de la plantilla laboral esmentada a
l’article tercer d’aquesta Llei. Els és d’aplicació, a tots els
efectes, des del mateix dia de la seva integració, el Reglament general de personal laboral del Ministeri d’Obres
Públiques i Urbanisme, amb ple reconeixement de la seva
antiguitat i altres drets, a tots els efectes, a partir de l’u de
gener de mil nou-cents setanta-nou, data de la seva integració.
Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei i la facin complir.
Palau Reial, de Madrid, vuit de novembre de mil noucents setanta-nou.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ

