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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
13069 Reial decret 932/2013, de 29 de novembre, pel qual es regula la Comissió 

Assessora de Llibertat Religiosa.

La Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, disposa a l’article 8 la 
creació en el si del Ministeri de Justícia de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, i 
autoritza el Govern, en la seva disposició final, a dictar les disposicions reglamentàries 
que siguin necessàries per al seu desplegament. En compliment d’això, es van publicar el 
Reial decret 1890/1981, de 19 de juny, pel qual es constitueix la Comissió Assessora de 
Llibertat Religiosa, i l’Ordre del Ministeri de Justícia de 31 d’octubre de 1983, sobre 
organització i competències de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa. Amb 
posterioritat, es van modificar pel Reial decret 1159/2001, de 26 d’octubre, pel qual es 
regula la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, i l’Ordre JUS/1375/2002, de 31 de 
maig, sobre organització i competències de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

De l’experiència adquirida en els últims anys, s’aprecia la conveniència d’un nou reial 
decret que reguli aquesta Comissió, advertida la necessitat d’ajustar, clarificar i 
perfeccionar aspectes necessaris d’aquesta Comissió.

El primer dels objectius d’aquest Reial decret és assignar a la Comissió noves 
funcions que li permetin millorar la seva actuació dins del marc legal existent i l’assumpció 
de noves obligacions.

El segon dels objectius és articular millor la composició de la Comissió Assessora de 
Llibertat Religiosa i fer possible que en formin part els representants de les esglésies, 
confessions, comunitats religioses o federacions d’aquestes que puguin assolir la declaració 
d’arrelament notori a Espanya, sense que això exigeixi una nova modificació legal. Des de 
l’any 2001 fins a l’actualitat, la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa ha informat de 
l’arrelament notori de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies (2003), de l’Església 
dels Testimonis de Jehovà (2006), del Budisme (2007) i de l’Església Ortodoxa (2010).

La incorporació de noves esglésies, confessions, comunitats religioses o federacions 
d’aquestes amb arrelament notori no pot portar a multiplicar exponencialment la 
composició de la Comissió. Es dota aquest òrgan assessor d’una nova composició 
tripartida i paritària, de conformitat amb l’estructura que preveu l’article 8.1 de la Llei 
orgànica 7/1980, de 5 de juliol. Per a la seva adaptació a les circumstàncies actuals i una 
eficiència més gran en el compliment de les seves finalitats, es trenca amb la paritat 
entesa en igualtat de nombre de persones, per arribar a la paritat en nombre de vots de 
cadascun dels tres sectors presents en la Comissió, representants de l’Administració, 
representants d’esglésies, confessions, comunitats religioses o federacions d’aquestes i 
les persones de competència reconeguda.

L’eficiència de la Comissió s’aconsegueix amb una reducció del nombre de vocals 
representants de l’Administració General de l’Estat que siguin convocats a les diferents 
reunions i del nombre de vocals de competència reconeguda en matèria de llibertat religiosa. 
No obstant això, en compliment de l’esmentat article 8.1 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de 
juliol, es produeix un augment en el nombre de vocals representants de les esglésies, 
confessions, comunitats religioses o federacions d’aquestes. Amb això, l’estructura tripartida 
i paritària es respecta mitjançant el vot ponderat. Aquesta manera d’entendre la paritat 
existeix en altres òrgans presents en matèria de negociació col·lectiva, en l’ordre social, on 
es manté la paritat des del vot ponderat i igualitari, i no des de la presència numèrica idèntica 
dels seus components. Aquesta concepció paritària ha estat avalada per la legislació social i 
per la jurisprudència del Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

El nombre de representants de les confessions religioses, encara que amb el mateix 
vot que els altres dos terços de conformitat amb l’estructura paritària, compta més 
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representants. En conseqüència, s’avança en l’obligació de col·laboració de l’Estat amb 
les confessions religioses, de conformitat amb el principi de cooperació que estableix 
l’article 16.3 de la Constitució.

En allò relacionat amb la millora de la seva composició com succeeix en dret 
comparat, es reforça institucionalment la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, se 
n’atribueix la Presidència al ministre de Justícia, i es crea la figura de la Vicepresidència.

El tercer dels objectius és millorar el funcionament de la Comissió Assessora de 
Llibertat Religiosa, que actua en Ple, Comissió Permanent i grups de treball. La novetat 
resideix en la possibilitat de crear grups de treball, amb caràcter temporal i a proposta del 
president o dels seus vocals.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’ha tingut en compte l’informe del Ple de la 
Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, per la qual cosa s’ha donat audiència a les 
confessions religioses que tenen reconegut arrelament notori a Espanya, als representants 
de l’Administració General de l’Estat i als vocals de competència reconeguda en l’àmbit 
de la llibertat religiosa que formen part de la Comissió.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, amb l’aprovació prèvia del ministre 
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació 
prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de novembre de 2013,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar l’article 8 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 
de juliol, de llibertat religiosa, en relació amb les competències, la composició, 
l’organització i el funcionament de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

Article 2. Naturalesa i finalitats de la Comissió.

1. La Comissió Assessora de Llibertat Religiosa és l’òrgan consultiu del Govern en 
matèria de llibertat religiosa.

2. La Comissió pot així mateix assessorar les administracions públiques en relació 
amb l’aplicació tant de la Llei orgànica de llibertat religiosa, com dels acords subscrits per 
part de l’Estat espanyol amb les confessions religioses, sense perjudici de les 
competències que la normativa vigent atribueixi en la matèria a altres òrgans.

3. La Comissió és un òrgan col·legiat dels que preveuen l’article 22.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i l’article 40.1 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, 
d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, adscrit orgànicament i 
funcionalment al Ministeri de Justícia, a través de la Direcció General de Cooperació 
Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions.

4. La Comissió té per objecte l’estudi, el seguiment, l’informe i la realització de 
propostes de totes les matèries relacionades amb el desenvolupament, l’impuls i la 
promoció efectiva del dret de llibertat religiosa.

Article 3. Funcions de la Comissió.

Per complir les finalitats que estableix l’article anterior, la Comissió té les funcions 
següents:

a) Conèixer i informar preceptivament dels projectes d’acords o convenis de 
cooperació a què es refereix l’article 7 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol.
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b) Conèixer i informar dels projectes de disposicions de caràcter general que afectin 
l’aplicació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol.

c) Conèixer i informar dels projectes de disposicions de caràcter general que afectin 
l’aplicació i el desplegament dels acords subscrits entre l’Estat espanyol i les confessions 
religioses.

d) Conèixer i informar dels avantprojectes de llei i qualssevol altres disposicions 
generals de l’Administració General de l’Estat que regulin matèries concernents al dret de 
llibertat religiosa.

e) Emetre informe sobre la declaració d’arrelament notori de les esglésies, 
confessions o federacions d’aquestes.

f) Emetre informe de les qüestions relacionades amb la inscripció i la cancel·lació de 
les entitats religioses que li siguin sotmeses a consulta.

g) Emetre informes sobre les normes que incideixin en l’exercici del dret de llibertat 
religiosa que hagin dictat les comunitats autònomes, que el Govern, a través del ministre 
de Justícia, sotmeti a la seva consulta.

h) Emetre informes sobre els assumptes concernents al seu àmbit de competències 
que el Govern, a través del ministre de Justícia, sotmeti a la seva consideració.

i) Estudiar i presentar propostes al Govern de totes les mesures que consideri 
oportunes en l’àmbit de la llibertat religiosa, sense perjudici de les competències que la 
normativa vigent atribueixi en la matèria a altres òrgans.

j) Elaborar i elevar anualment un informe al Govern sobre la situació del dret de 
llibertat religiosa a Espanya.

k) Obtenir informació sobre actuacions de les administracions públiques relacionades 
amb el desenvolupament i l’exercici del dret de llibertat religiosa.

l) Qualsevol altra funció que, en l’àmbit de les seves competències, se li atribueixi 
per alguna disposició legal o reglamentària.

CAPÍTOL II

Composició

Article 4. Composició.

La Comissió està constituïda pel president, el vicepresident, els vocals i el secretari.

Article 5. Presidència.

1. La Presidència de la Comissió correspon al ministre de Justícia.
2. Són funcions del president:

a) Presidir i moderar les reunions del Ple i dirigir-ne els treballs.
b) Representar la Comissió davant els altres òrgans i autoritats públiques i privades.
c) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple de la 

Comissió, i fixar-ne l’ordre del dia corresponent.
d) Dirimir amb el seu vot els empats en les votacions per adoptar acords.
e) Rebre el projecte de memòria anual d’activitats i sotmetre’l a aprovació del Ple.
f) Visar les actes del Ple de la Comissió.
g) Donar possessió als vocals de la Comissió.
h) Convocar, si s’escau, a les sessions del Ple, amb veu però sense vot, terceres 

persones que puguin aportar informació rellevant sobre algun afer precís.
i) Encarregar, quan sigui necessari, estudis tècnics a experts en les matèries 

relacionades amb les funcions i els treballs de la Comissió, encara que no hi pertanyin.
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Article 6. Vicepresidència.

1. La Vicepresidència de la Comissió correspon al titular de la Direcció General de 
Cooperació Jurídica Internacional i Relacions amb les Confessions del Ministeri de 
Justícia.

Són funcions del vicepresident:

a) Substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia.
b) Presidir i moderar les reunions de la Comissió Permanent i dels grups de treball.
c) Acordar la convocatòria de la Comissió Permanent i els grups de treball, i fixar-ne 

l’ordre del dia corresponent.
d) Dirimir amb el seu vot els empats en les votacions per adoptar acords en el si de 

la Comissió Permanent i els grups de treball.
e) Elaborar el projecte de memòria anual d’activitats.
f) Visar les actes dels acords de la Comissió Permanent i els grups de treball.
g) Convocar, si s’escau, a les sessions de la Permanent, amb veu però sense vot, 

terceres persones que puguin aportar informació rellevant sobre algun assumpte precís.
h) Elaborar, al començament de cada exercici pressupostari, la previsió anual de 

despeses derivades del funcionament de la Comissió.

2. En cas de vacant, absència o malaltia del titular de la Vicepresidència, aquest ha 
de ser substituït pel titular del lloc de treball, amb nivell orgànic de subdirector general o 
assimilat, encarregat de les relacions amb les confessions.

Article 7. Secretaria de la Comissió.

1. El secretari de la Comissió ha de ser un funcionari adscrit a la Subdirecció 
General de Relacions amb les Confessions i llicenciat o graduat en dret o un altre títol 
universitari de grau equivalent, nomenat pel president de la Comissió.

Ha d’assistir amb veu però sense vot a les reunions del Ple, de la Comissió Permanent 
i dels grups de treball.

2. Són funcions de la Secretaria:

a) L’organització dels serveis d’informació, assessorament tècnic i administratiu de 
la Presidència, el Ple, la Comissió Permanent i els seus grups de treball.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president o el vicepresident, 
així com les citacions dels vocals de la Comissió i de les persones que, segons el parer 
del president o el vicepresident, puguin aportar informació rellevant sobre un afer precís.

c) Elaborar les actes de les sessions del Ple, la Comissió Permanent i dels grups de 
treball.

De cada sessió s’ha d’estendre una acta detallada dels acords adoptats, amb 
expressió de les opinions exposades, del resultat de les votacions, si n’hi ha, i, si s’escau, 
dels vots particulars que hagin estat formulats.

d) Preparar els treballs del Ple, de la Comissió Permanent i dels grups de treball.
e) Rebre els actes de comunicació dels vocals amb la Comissió, com ara 

notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels 
quals hagi de tenir coneixement.

f) La tramitació i, si s’escau, l’execució dels acords de la Comissió o les decisions 
del president o el vicepresident que se li encarreguin expressament.

g) La custòdia i l’arxivament dels treballs efectuats per la Comissió.
h) L’expedició i l’autorització de certificats de les consultes, els acords i els dictàmens 

adoptats relacionats amb la Comissió.
i) Preparar, sota la direcció del vicepresident, la previsió anual de despeses de la 

Comissió.
j) Proposar el pagament de les despeses que es derivin del funcionament de la 

Comissió.
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3. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari de la Comissió n’ha d’assumir 
les funcions un funcionari adscrit a la Subdirecció General de Relacions amb les 
Confessions, llicenciat o graduat en dret o un altre títol universitari de grau equivalent, 
nomenat a proposta del president de la Comissió.

Article 8. Vocals de la Comissió.

Són membres de la Comissió:

a) Un representant, amb la categoria de director general o assimilat, proposat per 
cadascun dels departaments ministerials d’Afers Exteriors i de Cooperació, d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’Interior, d’Educació, Cultura i Esport, d’Ocupació i Seguretat 
Social, de la Presidència i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

b) Dotze representants de les esglésies, confessions i comunitats religioses o 
federacions d’aquestes, entre les quals, en tot cas, hi ha d’haver les que tinguin arrelament 
notori a Espanya, proposats per les confessions religioses respectives.

c) Sis persones de competència reconeguda en el camp de la llibertat religiosa, 
proposades pel Ministeri de Justícia.

Article 9. Drets dels vocals.

Són drets dels vocals de la Comissió:

a) Rebre amb antelació suficient la convocatòria amb l’ordre del dia i informació 
sobre els assumptes que aquest conté.

b) Sol·licitar la reunió, amb caràcter extraordinari, del Ple i la Permanent.
c) Participar en els debats de les sessions, exercir el dret al vot i formular el seu vot 

particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquin.
Els vots particulars s’han d’anunciar abans que s’aixequi la sessió i s’han de formular 

en el termini de cinc dies. Al vot anunciat s’hi poden adherir els vocals que hagin dissentit 
del parer de la majoria.

d) Presentar a la Presidència, al Ple o a la Comissió Permanent mocions i propostes 
sobre qüestions que corresponguin a la competència de la Comissió.

e) Obtenir la informació tècnica necessària per complir les funcions assignades.
f) Percebre les indemnitzacions que per raó del servei corresponguin, en concepte 

d’assistències per concórrer a les sessions del Ple, de la Comissió Permanent i dels grups 
de treball, de conformitat amb l’article 28 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei.

Article 10. Deures dels vocals.

Són deures dels vocals de la Comissió:

a) Assistir a les reunions convocades pel president, tret de causa justificada, de la 
qual s’ha de retre compte abans de llegir l’acta de la sessió anterior.

b) Acceptar les ponències i altres funcions que els encarregui el president, tret de 
causa justificada, i procedir diligentment a la seva realització.

c) Observar les presents normes i les instruccions de la Presidència per al bon ordre 
de les deliberacions.

Article 11. Nomenament i mandat dels vocals.

1. Els vocals als quals es refereix l’apartat c) de l’article 8 s’han de nomenar per 
acord del Consell de Ministres, a proposta del ministre de Justícia.

Els altres vocals de la Comissió els ha de nomenar el ministre de Justícia, mitjançant 
una ordre ministerial.

2. El mandat dels vocals és de quatre anys a partir de la data de publicació dels 
nomenaments respectius en el «Butlletí Oficial de l’Estat». No obstant això, han de 
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continuar exercint les seves funcions fins a la presa de possessió dels nous membres que 
els hagin de substituir. El mandat és renovable per períodes de la mateixa durada.

Article 12. Suplències i vacants dels vocals.

1. En cas d’absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada, els vocals de la 
Comissió representants de l’Administració General de l’Estat poden ser substituïts pels 
titulars de llocs de treball, amb nivell orgànic de subdirector general o assimilat, que 
nomeni l’òrgan que ha designat els vocals suplerts.

2. Igualment, i respecte de les mateixes situacions que les que preveu l’apartat 
anterior, els vocals representants de les confessions religioses poden ser substituïts, 
segons el seu règim estatutari, per les persones que hagin estat designades suplents 
d’aquestes.

3. Qualsevol vacant anticipada, que no s’hagi produït per expiració del mandat, s’ha 
de cobrir de conformitat amb el que preveu l’article 8. La durada de les substitucions 
queda limitada al temps de mandat que resti al vocal substituït.

Article 13. Cessament dels vocals.

1. El cessament dels vocals de la Comissió es produeix per alguna de les causes 
següents:

a) Per expiració del termini del seu mandat, sense perjudici del que disposa l’apartat 2 
d’aquest article.

b) Per renúncia.
c) Per deixar de concórrer els requisits que van determinar la seva designació.
d) Per haver estat condemnat per delicte dolós.

2. Els vocals de la Comissió esmentats a l’apartat b) de l’article 8 els ha de destituir 
el president, a petició de la confessió religiosa que representen.

CAPÍTOL III

Organització i funcionament

Article 14. Organització.

La Comissió actua en Ple, Comissió Permanent i grups de treball.

Article 15. Ple.

1. A l’efecte de mantenir la paritat, el Ple està compost per les persones següents:

a) El president, al qual corresponen tres vots.
b) El vicepresident, que assisteix a les reunions amb veu però sense vot quan el 

president assisteixi a les reunions del Ple.
c) El secretari, que hi assisteix amb veu però sense vot.
d) Un representant, amb la categoria de director general o assimilat, proposat per 

cadascun dels departaments ministerials d’Afers Exteriors i de Cooperació, d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’Interior, d’Educació, Cultura i Esport, d’Ocupació i Seguretat 
Social, de la Presidència i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

A cadascun d’aquests representants li corresponen tres vots.
e) Els dotze representants de les esglésies, confessions i comunitats religioses o 

federacions d’aquestes. A cadascun d’aquests representants li corresponen dos vots.
f) Les sis persones de competència reconeguda en el camp de la llibertat religiosa. A 

cadascuna d’elles li corresponen quatre vots.
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2. El Ple és l’òrgan competent per a l’exercici de les funcions enumerades a 
l’article 3.

3. S’han de convocar a les reunions del Ple les comunitats autònomes que tinguin 
atribuïdes estatutàriament competències en matèria de relacions amb les entitats 
religioses, quan es tractin assumptes que les afectin. Cadascuna d’aquestes pot designar 
un representant perquè hi assisteixi amb veu però sense vot.

Quan per raó de les matèries incloses en l’ordre del dia el president ho consideri 
oportú, les comunitats autònomes no incloses en el paràgraf anterior, així com la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, poden ser convocades a les reunions del 
Ple i assistir-hi amb veu però sense vot, mitjançant la designació d’un representant.

4. Poden ser convocades a les reunions del Ple i assistir-hi, amb veu però sense 
vot, les persones que, segons el parer del president o a proposta de la majoria del Ple, 
puguin aportar informació rellevant sobre un assumpte precís.

Article 16. Funcionament del Ple.

1. El Ple s’ha de reunir dues vegades l’any en sessió ordinària. En sessió 
extraordinària, es pot reunir tantes vegades com ho consideri necessari el seu president, 
per iniciativa pròpia o quan així ho sol·licitin la majoria dels seus membres.

2. Les convocatòries del Ple s’han de fer almenys amb quinze dies d’antelació, i s’hi 
han d’expressar els assumptes a tractar, el lloc, la data i l’hora de celebració. Quan sigui 
necessari convocar el Ple per motius d’urgència, el termini de la convocatòria es pot reduir 
a set dies.

3. La documentació que sigui necessària per al desenvolupament adequat dels 
assumptes a tractar per la Comissió l’ha de remetre la Secretaria als vocals almenys amb 
set dies d’antelació.

Article 17. Comissió Permanent.

1. A l’efecte de mantenir la paritat, la Comissió Permanent està composta per les 
persones següents:

a) El vicepresident, al qual correspon un vot.
b) El secretari.
c) Nou vocals, designats pel Ple, repartits de la manera següent:

i. Tres representants de l’Administració General de l’Estat. A cadascun d’aquests 
representants li correspon un vot.

ii. Quatre representants de les entitats religioses, dels quals almenys tres han de ser 
de confessions religioses amb acord amb l’Estat. A cadascun d’aquests representants li 
correspon un vot.

iii. Dues persones de competència reconeguda en la matèria. A cadascuna d’elles li 
corresponen dos vots.

2. La Comissió Permanent la presideix el vicepresident de la Comissió.
3. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Elevar al Ple, amb el seu parer, els estudis i els informes dels grups de treball, 
així com les propostes d’acords que consideri necessàries.

b) Conèixer dels assumptes que el vicepresident sotmeti a la seva consideració pel 
seu caràcter urgent, sense perjudici d’informar posteriorment el Ple.

c) Les funcions que acordi delegar-li el Ple.

4. S’han de convocar a les reunions de la Comissió Permanent les comunitats 
autònomes que tinguin atribuïdes estatutàriament competències en matèria de relacions 
amb les entitats religioses, quan es tractin assumptes que les afectin. Cadascuna 
d’aquestes pot designar un representant perquè hi assisteixi amb veu però sense vot.
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Quan per raó de les matèries incloses en l’ordre del dia el vicepresident ho consideri 
oportú, les comunitats autònomes no incloses en el paràgraf anterior, així com la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, poden ser convocades a les reunions de 
la Comissió Permanent i assistir-hi amb veu però sense vot, mitjançant la designació d’un 
representant.

5. Poden ser convocades a les reunions de la Comissió Permanent, i assistir-hi amb 
veu però sense vot, les persones que, segons el parer del vicepresident o a proposta de 
la majoria de la Permanent, puguin aportar informació rellevant sobre un assumpte precís.

Article 18. Funcionament de la Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent s’ha de reunir tantes vegades com ho consideri necessari 
el seu president, per iniciativa pròpia o quan així ho sol·licitin la majoria dels seus 
membres.

2. Les convocatòries de la Comissió Permanent s’han de fer almenys amb set dies 
d’antelació, i s’hi han d’expressar els assumptes a tractar, el lloc, la data i l’hora de 
celebració. Quan sigui necessari convocar la Comissió Permanent per motius d’urgència, 
el termini de la convocatòria es pot reduir a dos dies.

3. La documentació que sigui necessària per al desenvolupament adequat dels 
assumptes a tractar per la Comissió l’ha de remetre la Secretaria als vocals almenys amb 
dos dies d’antelació.

Article 19. Quòrum.

1. El quòrum per a la constitució vàlida del Ple és, en primera convocatòria, el de la 
majoria absoluta dels seus membres. Si no hi ha quòrum suficient s’ha de constituir en 
segona convocatòria, en què és necessària l’assistència de la tercera part dels seus 
membres per adoptar acords vàlidament. El mateix quòrum és aplicable a la Comissió 
Permanent.

2. El Ple i la Comissió Permanent han de deliberar sobre els assumptes continguts 
en l’ordre del dia. Els acords s’adopten per majoria de vots. En cas d’empat, decideix el 
vot del president.

Article 20. Grups de treball.

1. La Comissió, a proposta del president o el vicepresident, o a iniciativa dels seus 
vocals, pot constituir grups de treball especialitzats, de caràcter temporal, que consideri 
necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

2. La seva composició s’ha de determinar per la matèria objecte d’estudi o informe. 
El nombre dels seus membres, que no ha de ser superior a cinc, s’ha de determinar en 
funció dels assumptes a tractar. Els grups de treball han d’estar presidits per un membre 
de la Comissió designat pel president o, si s’escau, pel vicepresident i el secretari de la 
Comissió ha d’assistir a les seves reunions amb veu però sense vot.

A les sessions dels grups de treball hi poden assistir com a convidades persones 
vinculades amb les entitats religioses o expertes en els assumptes que siguin objecte 
d’estudi, designades pel president a proposta d’aquest o de la majoria dels vocals, amb 
veu però sense vot.

3. Els informes o les propostes elaborats pel grup de treball s’han d’elevar a la 
Comissió Permanent, que els pot aprovar o els pot tornar per a nou estudi.

4. El president o, si s’escau, el vicepresident de la Comissió pot qualificar d’urgent 
l’assumpte sotmès a l’estudi del grup de treball, cas en què la composició d’aquest la pot 
determinar la Comissió Permanent, i els informes o les propostes d’acord que elabori es 
poden elevar directament al Ple de la Comissió.
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Disposició addicional única. Comunicació i publicitat electrònica.

Per tal de donar compliment a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, la Comissió ha de promoure la utilització de mitjans 
electrònics, i en especial la comunicació, la informació i la documentació als vocals de la 
Comissió pels procediments electrònics que s’hi preveuen.

Disposició transitòria única. Continuïtat dels membres de l’anterior Comissió Assessora 
de Llibertat Religiosa.

La Comissió constituïda en virtut del Reial decret 1159/2001, de 26 d’octubre, pel qual 
es regula la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, ha de continuar exercint les seves 
funcions fins que es constitueixi la nova Comissió que preveu aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogats el Reial decret 1159/2001, de 26 d’octubre, pel qual es regula la 
Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, i l’Ordre JUS/1375/2002, de 31 de maig, sobre 
organització i competències de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

Disposició final primera. Despeses d’organització i funcionament.

1. L’organització i el funcionament de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, 
inclosa la seva Secretaria, s’han d’atendre amb els mitjans personals, tècnics i 
pressupostaris assignats a la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional i 
Relacions amb les Confessions.

2. Les mesures que inclou aquest Reial decret no poden suposar cap increment ni 
de dotacions ni de retribucions ni d’altres despeses de personal.

Disposició final segona. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre de Justícia per dictar, amb el compliment previ dels tràmits 
legals oportuns, les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de novembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El ministre de Justícia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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