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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
7832 Llei 4/2018, d’11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei general 

per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

FELIPE VI

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:

PREÀMBUL

Aquesta Llei té el seu origen en la iniciativa aprovada pel Ple del Parlament de Navarra, 
en la sessió de 19 de gener de 2017, en l’exercici de les previsions que conté l’article 87.2 
de la Constitució.

La finalitat d’aquesta modificació normativa està en la necessitat d’erradicar de 
l’ordenament jurídic els aspectes que limitin la igualtat d’oportunitats i promoguin la 
discriminació per qualsevol motiu, en aquest cas, pel fet de ser portadores del VIH/SIDA, 
o altres condicions de salut, pel que fa a l’àmbit de continguts discriminatoris en determinats 
negocis jurídics, prestacions o serveis.

Aquest tipus de disposicions discriminatòries accentuen l’estigma social i la 
discriminació legal de les persones seropositives. La legislació actual obliga a declarar 
aquesta malaltia a l’hora de contractar una assegurança, a títol d’exemple. Això augmenta 
el fenomen d’estigmatització expressat. Hi ha un ampli consens social que rebutja aquest 
tipus de clàusules excloents i discriminatòries que, a més, determinen conseqüències 
greus per al desenvolupament normal de la vida de les persones afectades.

L’autonomia de la voluntat, reconeguda a les parts pel dret privat, per establir pactes i 
subscriure contractes, no s’ha d’utilitzar per discriminar les persones pel sol fet de tenir una 
malaltia o una altra condició de salut. Per tant, és necessària una llei que estableixi la 
nul·litat de qualsevol clàusula, estipulació, condició o pacte, que discrimini o exclogui les 
persones esmentades en aquestes circumstàncies. Per tant, aquesta Llei respon a una 
necessitat de justícia social.

La sistemàtica de la Llei és senzilla. Comprèn un article únic, amb dos apartats. El 
primer afegeix una disposició addicional al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels 
consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, on s’estableix la nul·litat d’aquestes 
clàusules. El segon apartat afegeix un nova disposició final quarta, en què s’estableix un 
termini d’un any perquè el Govern presenti un projecte de llei en el qual determini l’aplicació 
d’aquesta Llei a altres malalties, respecte a les quals es puguin produir els mateixos 
efectes excloents en les relacions jurídiques.

Així mateix, s’inclouen dues disposicions finals. La primera modifica la Llei 50/1980, 
de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, per suprimir la discriminació per raó de 
VIH/SIDA o altres condicions de salut en el sector esmentat. La disposició final segona en 
regula l’entrada en vigor.
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Article únic.

El text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, queda 
modificat de la manera següent:

U. S’afegeix una disposició addicional única, amb el text següent:

«Disposició addicional única. Nul·litat de determinades clàusules.

1. Són nul·les les clàusules, les estipulacions, les condicions o els pactes que 
excloguin una de les parts, perquè tenen VIH/SIDA o altres condicions de salut.

2. Així mateix, és nul·la la renúncia al que estipula aquesta disposició per la 
part que tingui VIH/SIDA o altres condicions de salut.»

Dos. S’afegeix una nova disposició final, amb el text següent:

«Disposició final quarta. Ampliació a altres malalties.

El Govern, en el termini d’un any, ha de presentar un projecte de llei en què 
determini l’aplicació dels principis d’aquesta Llei a altres malalties respecte a les 
quals es pugui considerar que s’apliquen els mateixos efectes excloents en les 
relacions jurídiques.»

Disposició final primera.

Modificació de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, en els 
termes següents:

S’afegeix una disposició addicional cinquena, amb el text següent:

«Disposició addicional cinquena. No discriminació per raó de VIH/SIDA o altres 
condicions de salut.

No es pot discriminar les persones que tinguin VIH/SIDA o altres condicions de 
salut. En particular, es prohibeix la denegació d’accés a la contractació, l’establiment 
de procediments de contractació diferents dels utilitzats habitualment per 
l’assegurador o la imposició de condicions més oneroses, per raó de tenir VIH/SIDA 
o altres condicions de salut, llevat que estiguin fundades en causes justificades, 
proporcionades i raonables, que estiguin documentades prèviament i objectivament.»

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat» i és aplicable a les clàusules, les estipulacions, les condicions o els pactes que se 
subscriguin o que, ja subscrits, siguin aplicables.

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

facin complir.

Madrid, 11 de juny de 2018.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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