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1.INTRODUCCIÓ 

 

La llibertat religiosa o de culte, és un dret fonamental que es refereix a l’opció de cada ésser 

humà d’escollir lliurement la seva religió, de no escollir cap,  o de no creure amb cap religió o 

creença i exercir-ho públicament, sense ser víctima de cap tipus d’opressió, discriminació o 

intent de canviar-la a través de la força. 

En les democràcies modernes generalment l’Estat garanteix la llibertat religiosa a tots els seus 

ciutadans, però a la pràctica l’elecció de la religió, està donada generalment per costums 

familiars i socials, associant-se freqüentment certes societats a certes religions. La situació de 

discriminació religiosa segueix essent molt freqüent en les diferents parts del món, registrant-se 

casos d’intolerància, preferència d’una religió sobre altres i persecució a certs cultes o als que 

no en segueixen cap. 

La religió en l’àmbit militar, és un tema que ha patit moltes transformacions durant els anys, 

basant-se sempre en les relacions entre l’Exèrcit i l’Estat. S’ha parlat en moltes ocasions de la 

llibertat religiosa en l’àmbit laboral, en l’àmbit de la medecina, en l’àmbit escolar, però l’àmbit 

militar no, ja que és una part de la nostra societat que ha quedat en segon pla, perquè ens trobem 

en una època on no hi ha conflictes armats com passava anteriorment. 

L’objecte d’aquest treball és poder observar l’evolució de la llibertat religiosa en l’àmbit militar 

i les normatives aplicables, ja que ara ens trobem en una societat plural on es conviu amb 

diferents idees i ideologies d’una manera lliure i amb base als principis de la dignitat de l’ésser 

humà, principi de llibertat, principi d’igualtat i tolerància.  

Per aquest motiu el treball s’estructura en l’Assistència religiosa en l’Estat Espanyol i tot el que 

comporta, com en què consisteix, qui la rep, la seva evolució històrica i la protecció de l’Estat 

cap a les confessions minoritàries: Actualment parlem d’evangelistes, musulmans, jueus, 

ortodoxes, budistes, mormons, hinduistes, entre d’altres, que han anat creixent a Espanya en els 

últims anys. 

Existeixen més de 7.000 llocs de culte de diferents confessions religioses minoritàries que 

representen al voltant d’un 21%, però no totes compten amb un Acord de cooperació de l’Estat, 

però es consideren confessions i s’han de respectar.  

Un cop analitzada l’Assistència Religiosa, es passa a altres branques de la llibertat religiosa en 

l’àmbit militar, com és l’objecció de consciència, la simbologia religiosa, i l’anàlisi sobre dos 

Estats diferents de l’Estat Espanyol, com França i Estats Units d’Amèrica, per poder veure un 

altre sistema de protecció de la llibertat religiosa en  les Forces Armades, des d’un altre 

perspectiva 
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2. ASSISTÈNCIA RELIGIOSA EN L’ÀMBIT MILITAR EN L’ESTAT ESPANYOL. 

 

2.1 CONCEPTE 

Per portar a terme una definició d’assistència religiosa s’ha d’establir el fonament jurídic que 

justifica la pràctica d’aquesta assistència en el nostre ordenament. S’ha de començar primer per 

la llibertat de consciència i llibertat de religió com a dret fonamental de la persona (art. 16.1 CE
1
 

i 2 LOLR
2
). 

La llibertat religiosa és reconeguda i garantida als membres de les Forces Armades com a dret 

fonamental que té tota persona, quan es va aprovar la Constitució de 1978, i a través de l’article 

177
3
 de  la Reial Ordenança de les Forces Armades. No es va produir la seva garantia d’una 

manera expressa per aquest àmbit fins al 2011 amb l’aprovació de la Llei Orgànica 9/2011, de 

27 de juliol, de drets i llibertats dels membres de les Forces Armades. 

A part del dret a la llibertat religiosa, també es relaciona amb altres drets que es troben dins la 

norma orgànica, com el principi d’igualtat en el seu article 4
4
 de la Llei Orgànica 9/2011, 

aquests principis es troben també regulats en la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa, on es 

configura aquesta llibertat religiosa, com un dret igual per a tots els ciutadans, independentment 

de quina sigui la seva nacionalitat. 

Respecte a l’assistència religiosa, com a situació típica, l’actuació de l’Estat es limitaria a 

reconèixer el dret de tota persona a rebre assistència religiosa de la seva pròpia confessió, però 

en el cas de les Forces Armades, el grau de dependència i subjecció que tenen aquestes 

persones, respecte els centres públics, fa necessari que la intervenció dels poders públics vagi 

més enllà de la citada anteriorment, establint les mesures necessàries que facin real l’aplicació i 

desenvolupament dels interessos religiosos d’aquestes persones, en concret els militars.  

L’assistència religiosa en les Forces Armades, per tant, es pot definir com un dret dels militars 

en la satisfacció dels seus interessos religiosos, que obliga a l’Estat a reconèixer, garantir i 

promocionar el seu exercici. En la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa es reconeix i garanteix 

                                                           
1
 “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más 

limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido 

por la Ley.” 
2
  “(…) comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares 

de culto o de reunión con fines religiosos, (…)” 
3
 “todo militar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, que incluye su 

manifestación individual y colectiva, tanto en público como en privado, sin otras limitaciones que las 

legalmente impuestas por razones de disciplina y seguridad”.  
4
  Article 4.1: “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna (…). 2. “las autoridades 

competentes promoverán las medidas necesarias para garantizar que, en el ámbito de las Fuerzas 

Armadas, la igualdad entre el hombre y la mujer será real y efectiva impidiendo cualquier situación de 

discriminación (…)”. 
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als militars el dret d’assistència religiosa i s’estableix i desenvolupa en l’àmbit de les Forces 

Armades la promoció de la mateixa (article 2.3 de la Llei Orgànica Llibertat Religiosa).  

2.2 TITULARS 

Segons l’article 1.2 Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar
5
, els titulars de la 

llibertat religiosa són els membres integrants de les Forces Armades. En la mateixa llei en el seu 

article 3.1, exposa la vinculació a les Forces Armades com a militars de carrera, militars de 

tropa o marineria i també com a militars de complement.  

Els militars de carrera són els que mantenen la relació de serveis professionals de caràcter 

permanent, els correspon assegurar la continuïtat i estabilitat de l’estructura, el funcionament i 

els valors essencials de les Forces Armades en el marc constitucional
6
. 

Els militars de complement són els oficials que estableixen la seva relació de serveis 

professionals mitjançant  compromisos de caràcter temporal per atendre a les necessitats 

específiques de les Forces Armades
7
. 

Els militars de tropa i marineria, constitueixen la base de les Forces Armades, estableixen la 

seva relació de serveis professionals mitjançant compromisos de caràcter temporal i podran 

accedir a la condició de militar de carrera en la forma que la llei especifiqui
8
. 

També en la Llei 39/2007 es parla dels estrangers, que si es troben en situació de residencia 

legal podran vincular-se a les Forces Armades amb una relació de serveis professionals 

mitjançant compromisos de caràcter temporal com militars de tropa i marineria en els casos dels 

procediments que es regulen en la Llei 8/2006, de 24 d’abril , de Tropa i Marineria i com a 

militars de complement d’acord amb allò previst a la Llei
9
. 

També adquireixen condició militar, sense que la seva vinculació sigui una relació de serveis 

professionals, els que ingressin com alumnes en centres docents militars, conforme allò que es 

disposi en el Títol IV i els reservistes quan s’incorporin a les Forces Armades segons allò 

previst en el Títol VI
10

. 

                                                           
5

 “(..) todo miembro de las Fuerzas Armadas que adquiere la condición de militar desde su 

incorporación a las mismas (…)”. 
6
 Article 3.2 Llei 39/2007 de 19 de novembre de la Carrera Militar. 

7
 Article 3.3 Llei 39/2007 de 19 de novembre de la Carrera Militar. 

8
 Article 3.4 Llei 39/2007 de 19 de novembre de la Carrera Militar. 

9
 Article 3.5 Llei 39/2007 de 19 de novembre de la Carrera Militar. 

10
 Article 3.7 de Llei 39/2007, de 19 de novembre de la Carrera Militar. 
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S’inclou també, dins el terme militar, als membres de la Guàrdia Civil, perquè posseeixen un fur 

militar íntegre
11

, mentre que els membres de la Policia Nacional queden exclosos perquè es 

deixa de reconèixer l’estat de militar
12

. 

El subjecte passiu és de forma genèrica l’Estat, que exerceix el seu deure jurídic d’actuació a 

través de les Forces Armades. Un altre concepte genèric és la manera com estaran integrades les 

Forces Armades, regulat a l’article 10 de la Llei Orgànica 5/2005, de 17 de novembre, de 

Defensa Nacional, pels exèrcits de Terra
13

, Mar
14

 i Aire
15

, cadascun prendrà les mesures 

necessàries, en els seus propis Reglaments orgànics, per facilitar l’assistència religiosa als seus 

membres. També està obligat a vetllar pel correcte exercici d’aquest dret el Ministeri de 

Defensa, com a organisme superior de l’Administració militar. 

Perquè es porti a terme l’efectivitat d’aquest dret és essencial la cooperació de les confessions 

religioses. Quan es parla de confessió religiosa, són únicament els grups religiosos que estiguin 

legalment constituïts, és a dir, que tinguin personalitat jurídica de conformitat amb la Llei 

Orgànica de Llibertat Religiosa, la qual s’obté per la inscripció al Registre d’Entitats Religioses 

creat pel Ministeri de Justícia
16

.  La necessitat de la inscripció es constitueix com a únic límit 

establert perquè les confessions religioses, a través dels seus ministres de culte o personal 

religiós, puguin fer efectiu el dret d’assistència religiosa. 

Les confessions religioses legalment constituïdes tenen reconeguts, segons l’article 2.2 de la  

Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de la Llibertat Religiosa, uns drets que l’Estat ha de 

garantir i que pel seu exercici no necessita que existeixi acord, entre els que cal destacar la 

llibertat de designar i formar als seus propis ministres de culte i a divulgar i propagar el seu 

propi “credo”. 

Quan es parla del ministre de culte en l’Administració s’estableix una triple configuració, el 

capellà militar, el ministre contractat o el ministre autoritzat, pels quals es demana l’existència 

d’un acord de cooperació amb la confessió corresponent
17

 . 

                                                           
11

 Article 2.2 Reial Ordenança de les Forces Armades, article 5.2 de la Llei 85/1978 i l’article 9.b) Llei 

Orgànica 2/1986. 
12

 Article 5.1 Llei 85/1978 i article 9.a) Llei Orgànica 2/1986. 
13

 Títol X, del Tractat II, de les Reials Ordenances de l’Exèrcit de Terra. 
14

 Títol XII Tractat II, de les Reials Ordenances de l’Armada. 
15

 Títol X Tractat II de les Reials Ordenances de l’Exèrcit de l’Aire. 
16

 Article 5 Llei Orgànica 7/1980, de 5 de Juliol, de la Llibertat Religiosa i Reial Decret 142/1981, de 9 de 

gener, sobre organització i funcionament del Regim d’Entitats Religioses. 
17

 Article 299 Reial Ordenança de L’Exèrcit de l’Aire, article 442 Reial Ordenança de l’Armada i article 

244 de la Reial Ordenança de l’Exèrcit de Terra. 
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2.3 ANTECEDENTS HISTÒRICS  

L’exèrcit es considera en qualsevol temps històric com a un braç armat del poder de l’Estat, i és 

aquest poder el que el configura i determina les seves finalitats, depenent de les seves 

necessitats pròpies de l’Estat.  

La religió i l’Estat eren una mateixa cosa, la religió sustentava moralment al poder polític i 

l’exèrcit es constituïa com a força coercitiva del poder temporal mitjançant les armes. 

Abans de l’aparició del cristianisme, les cultures es caracteritzaven per una absència de la 

distinció entre el fet religiós i el fet civil. A partir de l’aparició del cristianisme es realitza una 

distinció entre el poder polític i la religió com a dues realitats diferents
18

. 

2.3.1 Abans del segle XIX: 

A partir del segle XV, s’aniran configurant els Estats moderns i a poc a poc a tot Europa 

s’implantaran les monarquies absolutes. En aquest context, el domini del poder real s’imposa 

progressivament sobre el dels senyors feudals. Els exèrcits es converteixen, a partir d’aquest 

moment, en milícies regulars al servei del monarca i dels Estats. Sorgeixen noves teologies que 

determinaran la formació de noves religions separades de l’Església Catòlica. Aquestes noves 

religions, així com els Estats, es recolzaran mútuament en les seves pretensions d’independència 

del poder papal i del poder imperial. 

La Monarquia Hispànica, amb els Reis Catòlics, comença a perfilar el seu propi exèrcit basant-

se en les “Guardas de Castilla”. La primera organització estable d’assistència religiosa a les 

forces armades a Espanya es remunta a la creació dels “Tercios de Infantería” per Carles I, 

l‘any 1534 assignant un Capellà Major a la Plaça Major d’aquest i un Capellà Menor en cada 

companyia. Fins aquest moment la funció d’aquests sacerdots era merament espiritual
19

. 

El dispositiu terrestre de defensa exterior, es basa en el sistema de “Tercio”, l’existència del 

qual es documenta per primera vegada a Itàlia l’any 1536, en el fet que l’emperador Carles V 

redacta la Real Ordre expedida a Ginebra el 15 de novembre on es disposava que “en la 

plantilla de los Tercios de Infanteria se incluyeran algunos sacerdotes con cargo de servicio 

espiritual”. La incorporació de l’exèrcit permanent va portar la incorporació del sacerdot catòlic 

en aquest. Això encara no suposa l’existència d’una organització encarregada d’aquesta 

prestació, al contrari, el sacerdot que presenta l’assistència, anomenat “sacerdote castrense”, no 

                                                           
18

 Bravo, Francisco. La asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, derecho del militar creyente. p. 

Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2012. p. 39-43. 
19

 Babé, Lourdes. «Notas Históricas sobre la Asistencia Religiosa.» En Fuerzas Armadas y Factor 

Religioso, de Silvia Meseguer Velasco, Santiago Cañamares Arribas y María Domingo Gutiérrez, Cizur 

Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p.37-42. 
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tenia atribucions fixes, ni gaudia de privilegis en benefici de les seves tropes. Depenia en tot, del 

seu propi Ordinari diocesà i la seva acció ministerial estava sotmesa a la del lloc on es trobava la 

seva unitat militar
20

.  

Més tard van sorgir conflictes de caràcter canònic que van provocar la delimitació de les 

competències o facultats dels capellans-sacerdots respecte les seves tropes. Aquest fet va portar 

a la promulgació d’una sèrie de Breus Pontificis
21

, sol·licitats pel rei Felip II.  Un dels Breus es 

portat a terme pel Papa San Pío V, el 27 de juliol de 1571, atorgant al rei la facultat per nomenar 

a un sacerdot que fos jutge eclesiàstic en l’Armada i Exèrcit de Mar i Terra. Aquest fet va 

provocar la introducció en els exèrcits espanyols del costum per part dels Capellans Majors 

d’exercir la seva acció sobre els militars, amb independència dels Ordinaris Diocesans on 

radiquessin els exèrcits.  

A partir d’aquest Breu van sorgir els vicaris, amb les facultats de subdelegar la seva jurisdicció 

a Capellans Menors. L’aparició dels vicaris va suposar un augment en els conflictes de 

competència, i va provocar que el rei Felip IV sol·licités al Papa Innocenci X, el 26 de setembre 

de 1644,  un nou Breu, que delimitava les facultats dels Capellans Majors dels exèrcits del rei a 

la durada de les guerres a Europa, i a les persones que vivien i es trobaven en els campaments o 

exèrcits, jurisdicció que poden exercir per si mateixos o a través de sacerdots idonis
22

.  

La figura de Vicari, com a delegat del Papa, requeia en els Capellans Majors, que rebien les 

seves facultats eclesiàstiques directament del “Sumo Pontifice”, sense limitació del territori ni 

adscripció d’una Diòcesi determinada i les seves facultats podien ser subdelegades a altres 

sacerdots, propis o idonis, que el rei confiés el destí de campanya, exceptuant els de fur extrem. 

No es va aconseguir crear una jurisdicció eclesiàstica castrense capaç d’unificar l’exèrcit, ni es 

va anomenar un Vicari general que conegués l’organització dels exèrcits i les seves 

necessitats
23

. 

El 4 de febrer de 1736, “El Breve de Clemente XII”, a petició del rei Felip V, organitza per 

primera vegada el Cos de Capellans amb la creació d’un Capella Major a qui se li concedeix la 

jurisdicció eclesiàstica castrense exempta i permanent, per exercir-la sobre els militars i 

persones que pertanyin als Exèrcits Reals. Aquestes persones són sotmeses a la Jurisdicció 

                                                           
20 

Contreras Mazario, José Maria. La asistencia religiosa a los miembros de las fuerzas armadas en el 

ordenamiento juridico español, tomo II. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1988. p.567-569. 
21

 Una carta papal compendiosa que prescindia de les formalitats, un escrit amb vitel·la, és a dir, 

doblegada i segellada amb cera vermella amb l’Anell del Pescador. Enciclopedia Católica online. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Bulas_y_Breves (últim accés: 6 / maig / 2017). 
22

 Babé, Lourdes. «Notas Históricas sobre la Asistencia Religiosa.» En Fuerzas Armadas y Factor 

Religioso, de Silvia Meseguer Velasco, Santiago Cañamares Arribas y María Domingo Gutiérrez,. Cizur 

Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p.37-42 
23

 Contreras Mazario, José Maria. La asistencia religiosa a los miembros de las fuerzas armadas en el 

ordenamiento juridico español, tomo II. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1988. p. 570-573. 
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Eclesiàstica castrense, no només quan es trobin en situació de guerra, tal com deia Innocenci X, 

sinó també en temps de pau. Més tard, en altres Breus pontífexs es va anar ampliant el tipus de 

persones que s’acollien aquesta jurisdicció fins que el Breu de Pio VI, l’any 1807, va establir 

l’abast de la jurisdicció castrense: Fur militar integra, servei en l’Exèrcit o la Marina, llocs 

subjectes a les autoritats militars i per últim tots aquells que portin a terme ofici en el Vicariat 

Castrense. Aquest Breu, amb algunes modificacions, va ser prorrogat fins a la Segona 

República
24

.  

Les Ordenances de Carles II de l’any 1762, són les que porten a terme una regulació més 

detallada de la matèria durant el regnat de Felip V, el Papa Clement XII va crear la jurisdicció 

eclesiàstica exempta i permanent per l’assistència religiosa, en canvi, els capellans no depenien 

de l’exèrcit ni de l’Estat. Seran aquestes Reals Ordenances on el personal religiós es configuri 

amb una certa assimilació al personal militar. 

2.3.2 Continuïtat al llarg del segle XIX: 

En el segle XIX, la ideologia liberal a Europa formula la seva política religiosa en termes de 

laïcisme, l’objectiu del qual serà la no confessionalitat de l’Estat, secularització dels serveis 

públics, secularització del dret matrimonial, secularització de l’ensenyament i separació de 

l’Església i l’Estat
25

. 

En aquests segles s’aniran conformant els diferents Estats democràtics, que des dels seus ideals 

adaptaran les seves polítiques religioses als principis d’aconfessionalitat i protecció del dret a la 

llibertat religiosa. L’Església queda desproveïda de poder temporalment i s’inicia un procés 

d’independència del poder polític i religiós, però amb la col·laboració mútua dels poders, en 

aquells interessos que els són comuns
26

. 

Els exèrcits viuran la mateixa situació que passen els Estats, són milícies regulars dotades de 

moltes tropes constituïdes per un servei militar obligatori que s’inicia en molts països el segle 

XIX. L’Exèrcit no és aliè als canvis polítics i en molts casos el seu poder coercitiu es converteix 

en un braç armat de certs grups amb interessos, que arriben a imposar el seu poder militar per 

mitjà de la força a tota la societat, com és el cas de les dictadures o canvis de govern per mitjà 

de les armes
27

. 

                                                           
24

 Babé, Lourdes. «Notas Históricas sobre la Asistencia Religiosa.» En Fuerzas Armadas y Factor 

Religioso, de Silvia Meseguer Velasco, Santiago Cañamares Arribas y María Domingo Gutiérrez. Cizur 
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 Bravo, Francisco. La asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas, derecho del militar creyente. 

Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2012. p. 43-55. 
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 Ibíd. 55-58. 
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 Ibíd. 58-61. 
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En el Reglament Orgànic del Clero Castrense de 1853, l’assistència religiosa es refereix 

únicament a l’Església Catòlica. Fins a l’adveniment de la Primera República, es va mantenir en 

vigor el Reglament de 1853. Declarada la República l’any 1873, sense que el projecte 

constitucional s’arribés a discutir, el Decret de 21 de juny d’aquest mateix any va suprimir el 

clergat castrense i el servei d’assistència religiosa. Així el model d’integració orgànica és 

substituït pel de llibertat d’accés, en alguns moments, s’autoritzava als clergues l’entrada en els 

establiments militars per prestar assistència religiosa. L’any 1876 es va promulgar una nova 

Constitució, on en el seu article 11 es recollia la declaració de confessionalitat de l’Estat 

juntament amb un règim de tolerància als cultes no catòlics. Una vegada proclamada la 

Restauració, no va ser necessari anul·lar el Decret de 21 de juny de 1873, ja que els Cossos 

Eclesiàstics no havien deixat de funcionar. La reorganització de l’exèrcit, amb la inclusió del 

clergat castrense com a Cos auxiliar, entre altres, porta un nou Reglament Orgànic del Clergat 

Castrense, amb data de 6 de juny de 1879
28

. 

2.3.3 Del segle XX fins a l’actualitat:  

En l’actualitat, en la Constitució Espanyola, en el seu article 16 es reconeix el dret de la llibertat 

religiosa, un dret que, com el Tribunal Constitucional ha afirmat en diverses ocasions, suposa no 

només la capacitat d’elecció amb immunitat de coacció sinó també la possibilitat d’actuar 

segons  les pròpies creences sense interferències de l’Estat ni de tercers. 

La Llei Orgànica de la Llibertat Religiosa de 1980 assenyala en el seu article 2.1b) “la libertad 

religiosa y de culto (...) comprende (...) el derecho de toda persona a practicar los actos de 

culto y recibir asistencia religiosa en su propia confesión”. L’article 2.3 de la LOLR assenyala 

el paper de l’Estat “para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos 

adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos 

públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así 

como la formación religiosa en centros docentes públicos”.  

També la Llei Orgànica 9/2011, de 27 de juliol, de drets i llibertats dels membres de les Forces 

Armades, estableix en el seu preàmbul que “en el ámbito de las Fuerzas Armadas se respetará y 

protegerá el derecho a la libertad religiosa que se ejercerá de acuerdo con la Ley Orgánica 

7/1980, de 5 de julio, sin perjuicio de la asistencia religiosa que se debe garantizar por el 

Gobierno de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional octava de la Ley de la 

Carrera Militar”. 

                                                           
28
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Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p. 37-42 



11 
 

Existeix un deure de prestació per part de les Forces Armades, en tot allò que sigui necessari 

perquè la garantia sigui real, però en qualsevol cas, s’ha de destacar la llibertat de les persones a 

l’hora de participar o no en les activitats d’assistència religiosa. En la STC 177/1996, d’11 de 

novembre
29

, exposa que l’article 16.3 CE no impedeix a les Forces Armades la celebració de 

festivitats religioses o la participació en cerimònies de naturalesa religiosa. Però el dret de la 

llibertat religiosa, en la seva branca negativa, garanteix la llibertat de cada persona per decidir 

en consciència si es decideix o no formar part d’aquests actes. És una decisió personal, a la que 

no es poden oposar les Forces Armades que, com la resta dels poders públics, estan, en tals 

casos, vinculats negativament pel mandat de neutralitat en matèria religiosa de l’article 16.3CE. 

Com a conseqüència, encara que es consideri que la participació de l’autor en el descans militar 

obeïa ordres de representació institucional de les Forces Armades en un acte religiós, s’ha de 

respectar el principi de voluntarietat en l’assistència i, per tant, atenir-se a la sol·licitud de 

l’autor de ser rellevat del servei, com a expressió legítima del seu dret a la llibertat religiosa. 

Es pot afirmar que s’intenta protegir el respecte per la llibertat religiosa fins després de la 

defunció del militar, concretament quan es parla del suport als familiars dels difunts, on el Real 

Decret 2394/2004, de 30 de desembre, relatiu a la recuperació, identificació, trasllat i inhumació 

de les restes mortals dels difunts en operacions fora del territori nacional, es diu que s’establirà 

un grup de persones en els que s’integrarà a petició de la família l’assistència religiosa que es 

desitgi. 

En la Llei 17/1999, de 18 de maig, de Règim del Personal de les Forces Armades
30

, es protegeix 

la llibertat i la no discriminació exigida en la Constitució espanyola, on es prohibeix que 

aparegui qualsevol dada sobre les creences en l’història militar. En canvi, en les Reials 

Ordenances de l’Exèrcit de Terra de 1983 estableix en l’article 239 que els membres de l’exèrcit 

poden ser qüestionats sobre la seva ideologia, religió o creences, per facilitar l’organització de 

l’assistència religiosa, podran també abstenir-se de contestar si ho desitgen.  

A Espanya el fet que l’Estat presti assistència religiosa catòlica als individus de les Forces 

Armades no només no determina una lesió constitucional, sinó que ofereix, al contrari, la 

possibilitat de fer efectiu el dret a culte dels individus i comunitats i els ciutadans són lliures de 

renunciar a la prestació que se’ls ofereix. 

Com a cap superior del servei religiós dels tres exèrcits per als catòlics, apareix el Vicari 

General Castrense, amb el rang de general de la divisió i amb diverses atribucions, com la 

                                                           
29

 F.J 10.Sentencia. 177/1996 del Tribunal Constitucional, 11 de novembre de 1996. 
30
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iniciativa, proposta i despatx davant els ministres dels tres exèrcits, sobre tots els assumptes 

inherents a l’organització del clergat castrense, competències d’ordre i finalment, facultats 

d’ordre i jurisdicció amb la limitació de no gaudir de la potestat judicial.  

A partir del 1738, el Vicari General Castrense va adquirir una major independència en l’exercici 

de les seves funcions militars, gràcies al Reial Ordre de 4 de novembre del mateix any. El Vicari 

va ser l’únic que podia nomenar capellans. 

Un Decret del Ministeri de Pi i Margall de la I República, de 21 de juny de 1873, va intentar 

suprimir el clergat castrense però no es va aconseguir, ja que, durant les guerres carlistes, eren 

continues les demandes de capellans per part de tots els regiments. Durant la II República, l’any 

1931, es va restringir el servei religiós castrense. Davant aquests fets, el Papa Pío XI va decidir 

suspendre la jurisdicció castrense l’any 1933
31

. 

Quan va començar la Guerra Civil Espanyola,  l’any 1936, la Secretaria de Guerra de Burgos va 

dictar una disposició segons la qual  les divisions havien de comptar amb capellans castrenses 

per atendre tant als soldats en actiu com aquells que estiguessin en hospitals. El Cardenal Gomà 

es va encarregar d’organitzar la col·laboració de capellans i en finalitzar, els Cossos Eclesiàstics 

es van restablir a partir del 1940.  L’any 1950, es va establir un Acord bilateral entre l’Estat i la 

Santa Seu per crear la Jurisdicció Eclesiàstica Castrense. En una de les previsions, es 

determinava que el Vicari General Castrense seria designat per la Santa Seu prèvia presentació 

del cap de l’Estat
32

. 

L’any 1986, el  Papa Joan  Pau II, va promulgar la Constitució Apostòlica, actualitzant el que 

eren els Vicaris Castrenses i els va transformar en circumscripcions eclesiàstiques, anomenades 

Ordinaris Castrenses. Aquestes eren concebudes per organitzar-se com una església particular, 

es a dir, assimilades jurídicament a una diòcesi, regides per estatuts especials en cada nació, 

emanats de la Santa Seu, en els que es determinen les prescripcions de la Constitució 

Apostòlica, respectant on existien els Acords entre la Santa Seu i els Estats. 

L’Organització de “l’Arzobispado Castrense” d’Espanya s’estableix en els Estatuts als quals es 

remet la Constitució Apostòlica. Aquests són aprovats per la Santa Seu el 14 de novembre de 

1987, són un complement o aplicació de la Constitució Apostòlica i al mateix temps recullen els 

                                                           
31

 Pérez-Madrid, Francisca. «Asistencia Religiosa Católica.» A Fuerzas Armadas y Factor Religioso, de 

Silvia Messeguer Velasco, Santiago Cañamares Arribas, María Domingo Gutiérrez i Francisco José 
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continguts de l’Acord de la Santa Seu i l’Estat Espanyol de 3 de gener de 1979 sobre 

l’Assistència Religiosa a les Forces Armades
33

. 

Aquest Acord amb les Forces Armades va ser negociat amb anterioritat a la promulgació de la 

Constitució però serà ratificat i promulgat amb posterioritat a l’entrada en vigor, un cop 

aprovada per referèndum. L’Acord serà de gran importància, perquè, juntament amb els 

preceptes constitucionals, seran els que defineixin i inspirin l’Assistència Religiosa als militars 

catòlics a Espanya. 

L’article 1 de l’Acord estableix que l’Assistència Religiosa pastoral als membres catòlics de les 

Forces Armades se seguirà exercint pel Vicariat Castrense. La Constitució Espanyola de 1978 

inclou una sèrie d’articles fonamentals en la matèria, que marquen els principis de les relacions i 

de la forma d’actuar que ha de tenir l’Estat amb el fet religiós. I estableixen el model d’Estat en 

el qual es configura l’Assistència Religiosa en les institucions des del respecte i la protecció del 

dret fonamental de la llibertat religiosa
34

.  

L’Estat, segons els principis constitucionals de respecte i promoció del dret de Llibertat 

Religiosa, d’igualtat, laïcitat i cooperació, subscriu un acord l’any 1979 amb l’Església Catòlica 

que ha estat el marc regulador de l’Assistència Religiosa als membres catòlics de les Forces 

Armades fins a l’actualitat. 

En l’article 1 de L’Acord de 1979, s’estableix que seguirà essent el Vicariat Castrense, el 

responsable de l’Assistència Religiosa-pastoral dels membres catòlics de les Forces Armades. 

No es refereix només a l’Assistència Religiosa, sinó que també a la pastoral, amb això es pretén 

diferenciar la missió del Vicariat Castrense de prestar Assistència espiritual als militars fidels, 

amb l’Assistència Religiosa que correspon a l’Estat  i que realitza a través de mitjans necessaris, 

com aquest acord, perquè es pugui portar a terme aquesta Assistència Religiosa
35

. 

El Servei de l’Assistència Religiosa a les Forces Armades es va crear set anys després de la 

sentència del Tribunal Constitucional 24/1982, en la qual un grup parlamentari de seixanta-nou 

diputats va promoure un recurs davant el Tribunal constitucional, contra la Llei de 24 desembre 

de l’any 1981 sobre classificació de comandants i regulació d’ascens pels militars de carrera en 

l’Exèrcit de Terra, posterior a la Constitució. Es mantenia l’existència del Cos de capellans 

castrenses com a un cos de funcionaris de carrera assimilat als graus jeràrquics dels militars.  Es 

va emetre un recurs per considerar l’existència del cos eclesiàstic, com un cos de funcionaris 

                                                           
33

 Ibíd. p 48-49. 
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estatals, contrària tant al principi de no confessionalitat, com al principi d’igualtat, per no haver 

previst un cos eclesiàstic per la resta de confessions. Es plantejava deixar d’existir el cos, que 

els seus membres deixessin d’ostentar graduacions similars a les dels militars i que es deixés 

d’haver-hi ascensos. El Tribunal Constitucional va desestimar el recurs, considerant que 

l’objectiu de la llei impugnada no era la regulació de l’Assistència Religiosa a l’exèrcit sinó la 

determinació del temps mínim requerit per ascendir.  

Set anys desprès es va crear el Servei de l’Assistència Religiosa, mitjançant la llei 17/1989 de 

19 de juliol, Reguladora del Règim del Personal Militar Professional, en la seva Disposició 

Final setena. Es preveia que el Govern crearia el Servei d’Assistència Religiosa, aprovaria les 

normes sobre el seu règim de personal, i va declarar extingir els Cossos  Eclesiàstics de 

l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Exèrcit de l’Aire. 

La noma de desenvolupament va ser el Real Decret 1145/1990, de 7 de setembre. En el primer 

capítol de caràcter general es crea el Servei, determinant que els membres exerciran les funcions 

pròpies del seu ministeri sense tenir condició militar, per mitjà d’una relació de serveis 

professionals de caràcter permanent o no permanent en els terminis previstos en el Real Decret. 

El Ministeri de Defensa assumeix l’obligació de facilitar per mitjans personals i materials 

necessaris pel compliment de les funcions. Es determinen també unes normes i condicions en 

què s’ha d’exercir l’assistència religiosa als membres catòlics de les Forces Armades. 

Es reflecteix també una tipologia de sacerdots que intervenen en l’assistència religiosa: els 

incorporats al Servei d’Assistència Religiosa (permanents o no permanents), els que pertanyen 

als antics cossos de capellans castrenses i els sacerdots i religiosos que col·laboren a temps 

parcial amb caràcter de complementarietat com a personal adscrit a l’Arquebisbat Castrense. En 

canvi, no es determina res sobre el règim dels ministres de culte d’altres confessions, només 

s’estableix el marc on podrà situar-se per exercir les seves funcions. 

La Llei de 39/2007 de 19 de novembre de la carrera militar, en la Disposició Addicional 

vuitena
36

 eleva la regulació del Servei d’Assistència Religiosa a rang legal i destaca el contingut 

de tots els supòsits d’assistència religiosa possibles: els catòlics, les Confessions amb Acord i la 

d’altres confessions. 
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L’any 2009 van ser aprovades mitjançant Reial Decret, les noves Ordenances per les Forces 

Armades, continuant en vigor les Reials Ordenances de 1978, de 28 de desembre. Aquest Reial 

Decret complementa allò que es disposa a l’article 202 Llei Orgànica 5/2005 d’1 de novembre, 

de la Defensa Nacional i en l’article 4.3 de la Llei 39/2007 de la Carrera Militar. Si no es porta a 

terme l’aprovació de les noves Reials Ordenances per cadascun dels tres exèrcits, segueixen 

vigents les Reials Ordenances de l’Exèrcit de Terra, de l’Armada i de l’Aire, en tot allò que no 

hagi estat derogat per les Reials Ordenances de les Forces Armades del 2009. A tots aquests 

s’uneix el Reial Decret 1145/1990, de 7 de setembre, pel que es crea el Servei d’Assistència 

Religiosa de les Forces Armades, així com l’Ordenança Ministerial 84/2011, de 18 de 

novembre, per la que es desenvolupa parcialment, en matèria de règim personal, el Capítol II del 

Reial Decret 1145/1990, de 7 de setembre. Dins del mateix marc normatiu, s’ha de posar de 

manifest el Reial Decret 684/2010, de 20 de mag, pel que s’aprova el Reglament d’Honors 

Militars, així com l’Ordenança Ministerial 100/1994, de 14 d’octubre, sobre la regulació dels 

actes religiosos en cerimònies solemnes militars.
37

  

En l’Ordre Ministerial 84/2011, de 18 de novembre, s’ha concretat l’estat dins l’àmbit militar 

dels membres del Servei d’Assistència Religiosa de les Forces Armades (SARFAS) assimilant-

se al regim interior de la resta del personal militar, encara que no tinguin graduació militar i no 

siguin considerats funcionaris públics.  

Amb la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de Juliol, de la Llibertat Religiosa, s’estableix la possibilitat 

que l’Estat subscrigui acords de cooperació amb les Confessions Religioses, però s’han de 

seguir una sèrie de requisits. Perquè es pugui optar a un règim jurídic acordat amb l’Estat la 

confessió religiosa ha d’estar inscrita en el Registre creat per aquesta finalitat i que tingui 

“notorio arraigo” a Espanya. Els requisits i el procediment per l’obtenció de “notorio arraigo” 

es troben regulats en el Reial Decret 593/2015, de 3 de juny,  pel que es recull la declaració de 

“notorio arraigo” de les Confessions Religioses a Espanya. 

A part de l’Església Catòlica, són set les Confessions religioses que compten amb la declaració 

de “notorio arraigo”. Els primers són els musulmans, evangèlics i jueus l’any 1992 i 

posteriorment el 2003, l’Església de Jesucrist dels Sants dels últims dies (mormons), l’any 2007 

l’obtenien els Testimonis de Jehovà i els budistes i finalment l’any 2010 els ortodoxos. Cap de 

les quatre últimes confessions ha establert, de moment, acord de cooperació
38

. 
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Els Acords de cooperació
39

 amb els jueus, musulmans i evangelistes, sorgeixen el 1992 amb uns 

articles en comú on s’estableix el reconeixement del dret a tots els militars, de confessió 

evangelista, jueva o islàmica, siguin o no professionals, i de les persones d’aquestes religions 

que prestin els serveis a les Forces Armades, a participar en les activitats religioses i rituals 

propis de l’església que pertanyin en els dies i hores de precepte de les diferents confessions que 

la integren, prèvia autorització dels seus caps, que procuraran que aquells siguin compatibles 

amb les necessitats del servei, facilitant els llocs i mitjans adequats pel seu desenvolupament.  

Segons els textos dels Acords, es garanteix el dret a rebre assistència religiosa i el dret a 

participar en activitats religioses i rituals de la mateixa confessió, que s’entenen no només als 

militars, sinó també a qualsevol persona membre d’aquestes confessions que doni un servei a les 

Forces Armades. Es pot deduir que aquests rituals s’han de portar a terme en locals adequats, 

facilitats pel comandant. Per poder assistir, es requereix l’autorització dels comandants i que 

aquestes cerimònies siguin compatibles amb les necessitats del servei
40

. 

Es preveu també, en els Acords, que els militars musulmans o jueus que no puguin complir les 

seves obligacions religioses per no haver-hi sinagoga, mesquita o oratori en el lloc del seu destí, 

podran ser autoritzats pel compliment d’aquelles, en la sinagoga, mesquita o oratori de la 

localitat més pròxima, sempre que ho permetin les necessitats del servei. En el cas dels 

musulmans es concreta com a oració religiosa solemne i col·lectiva els divendres al migdia. 

Els ministres de culte o assistents religiosos, es disposa que seran designats per les esglésies o 

comunitats que pertanyin a les tres federacions confessionals, en el cas de la Federació 

d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE), s’exigeix la conformitat de la pròpia 

federació, i seran autoritzats per l’acord: “prestará la colaboración precisa para que puedan 

desempeñar sus funciones en iguldad de condiciones que los ministros de culto de otras 

iglesias, cofesiones o comunidades que tengan concertados Acuerdos de Cooperación con el 

Estado”. En el cas de la Comissió Islàmica a Espanya, s’exigeix que la persona designada es 

dediqui de forma estable a l’assistència religiosa, un requisit que no apareix en els altres dos 

Acords. 

Els assistents religiosos designats no adquireixen cap tipus de vinculació, ni jurídica ni laboral, 

amb les Forces Armades. L’autorització que reben no és una típica autorització administrativa 

sinó que és una manera de poder procedir. 
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No es produeix cap menció sobre les despeses derivades de l’assistència, però segons el que 

estableixen els articles relatius a l’assistència penitenciaria i hospitalària, serà a compte de 

l’església i les comunitats que en formin part
41

. 

Segons la Llei de la Carrera Militar del 2007, la resta de confessions que no han signat l’Acord 

de Cooperació, es remeten a l’ordenament general, les Reials Ordenances dels tres exercits 

(Terra, Mar i Aire). 

Dins aquest àmbit també està reconegut el dret a l’assistència religiosa i la protecció del dret de 

llibertat religiosa en diferents disposicions, declaracions i tractats internacionals com el Conveni 

de la Haia, de 29 de juliol de 1899
42

, els quatre Convenis de Ginebra, de 12 d’agost de 1949
43

, i 

els seus dos Protocols Addicionals, de 8 de juny de 1977
44

, la Convenció de la Haia, de 14 de 

maig de 1954
45

 i els seus Protocols primer, de 1954, i segon de 1999
46

. 

3. OBJECCIÓ DE CONCIÈNCIA  

3.1 CONCEPTE 

La doctrina es refereix a l’objecció de consciència com a un conjunt de situacions en les quals 

els ciutadans es neguen al compliment d’obligacions derivades d’una llei o d’un contracte, per 

considerar-les incompatibles amb les seves pròpies conviccions. 

La majoria dels sistemes jurídics occidentals han entès que els tribunals són els que han de 

donar una solució a cada conflicte individualment, ja que en la seu jurisdiccional es poden 

valorar les circumstàncies concurrents en cada cas concret.  

Des de la perspectiva comparada, els tribunals han anat aplicant una regla de proporcionalitat 

que parteix del reconeixement d’un caràcter  prevalent a la llibertat religiosa davant el 

compliment de les normes de caràcter general. Aquesta prevalença, és conseqüència de la 

connexió de les conviccions religioses amb la dignitat de la persona, només falla quan 

l’aplicació d’aquestes últimes resulta justificada per la necessitat de respondre a un interès 

preponderant de l’Estat, en aquest cas s’ha de garantir que la llibertat religiosa no sigui objecte 

de més restriccions que les imprescindibles per la protecció de l’interès públic. 

                                                           
41

 Article 9.4 i 9.3 dels Acords amb la FEREDE i la FCJE. 
42

 Conveni IV de la Haia relatiu a les Lleis i Costums de la Guerra Terrestre de 1907. 
43

 Conveni I per alleujar la sort dels ferits, malalts de les Forces Armades en campanya, Conveni II para 

alleujar la sort dels ferits, malalts i nàufrags de les Forces Armades al mar, Conveni III relatiu al tracte 

degut als presoners de guerra i Conveni IV sobre la protecció de persones civils en temps de guerra.  
44

 Protocol Addicional I relatiu a la protecció de víctimes dels conflictes armats internacionals, i Protocol 

Addicional II relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats sense caràcter internacional. 
45

 Conveni de la Haia, de 14 de maig de 1954, per la protecció dels bens culturals en casos de conflictes 

armats. 
46

 Protocol Addicional I, de 14 de maig de 1954 i Protocol Addicional II, de 26 de març de 1999. 
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3.3 OBJECCIÓ DE CONCIÈNCIA EN L’ÀMBIT MILITAR I DRET EUROPEU
47

 

L’objecció de consciència militar suposa la negativa a portar a terme el servei sota una 

estructura orgànica de naturalesa militar, es refereix a la negativa a portar a terme certes 

actuacions concretes, exigides pels superiors jeràrquics, perquè topen amb obligacions de la 

mateixa consciència. 

Els Estats poden eximir a una persona del servei militar, per diferents motius, com per exemple, 

la salut, l’educació, entre d’altres, però això no obvia la necessitat de reconèixer legalment 

l’objecció de consciència al servei militar. En les observacions finals sobre un informe de la 

República Àrab Sirià, el Comitè de Drets Humans va declarar  respecte al  article 18 del Pacte 

Internacional de Drets Civils i Polítics, que l’Estat Sirià, no reconeix el dret d’objecció de 

consciència respecte al servei militar però permet a alguns dels que no desitgin complir amb el 

servei el pagament d’una quantitat per eximir-se d’aquest i que el “Estado Parte” ha de 

respectar el dret a l’objecció de consciència respectant el servei militar i establir, si ho desitja, 

un servei civil alternatiu que no tingui un caràcter punitiu
48

. 

La posició del Tribunal d’Estrasburg davant l’objecció de consciència militar ha estat 

tradicionalment restrictiva. La majoria de les demandes basades en l’exercici de l’objecció de 

consciència militar, van ser declarades inadmissibles, per entendre que l’article 4.3 del Conveni 

Europeu
49

 no reconeix cap dret als objectors, ja que pròpiament condiciona el seu eventual 

reconeixement a les disposicions internes de cada estat membre.  

En els casos en els quals el tribunal ha tutelat els drets de l’objector de consciència militar ho 

han fet basant-se en la protecció del seu dret a la igualtat i no discriminació més que en la 

llibertat religiosa o ideològica en l’exercici del qual, fundava el recurrent la seva negativa al 

compliment al servei militar. El primer pronunciament que es fa en l’àmbit del Consell 

d’Europa, en relació a l’objecció de consciència al servei militar correspon a la Comissió de 

Drets Humans (abolida l’any 1998) a Grnadrath contra Alemanya, que va declarar inadmissible 

la demanda presentada per un testimoni de Jehovà que es va negar, per motius religiosos, a 

complir, tant amb el servei militar com la prestació social substitutòria
50

. La Comissió va 

                                                           
47 Cañamares Arribas, Santiago. «Objeción de Conciencia y Acomodación de las Creencias Religiosas en 

las Fuerzas Armadas.» A Fuerzas Armadas y Factor Religioso, de Santiago Cañamares Arribas i María 

Domingo Gutiérrez Silvia Meseguer Velasco, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p. 239-260 
48 Publicació Nacions Unides. «Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del alto comisionado.» 15 / 

setembre / 2014. www.ohchr.org (últim accés: 24 / maig / 2017). 
49

 Article 4.3 Conveni Europeu dels Drets Humas: “No se considera como trabajo “forzado u 

obligatorio” en el sentido del presente artículo: (…) b) todo servicio de carácter militar o, en el casos de 

objetores de conciencia en los países que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, 

cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio”. 
50

  Sentencia Grandrath contra Alemanya (Sol·licitud nº 2299/64). 



19 
 

sostenir que l’al·legada la violació de l’article 9 del Conveni Europeu dels Drets Humans
51

  

s’havia d’analitzar en relació amb l’article 4.3 del Conveni Europeu dels Drets Humans, on les 

condicions de l’objecció de consciència al servei militar i l’establiment d’un servei militar 

substitutori al seu reconeixement pels estats membres. 

Es va produir més tard un punt d’inflexió a través sentencia Bayatyan contra Armènia l’any 

2011
52

, que resol un recurs plantejat per un testimoni de jehovà que va ser condemnat a presó 

per no portar a terme el servei militar, encara que va comunicar a les autoritats nacionals la seva 

objecció de consciència al seu compliment per motius religiosos, manifestant, al mateix temps, 

la seva disponibilitat per portar a terme un servei militar alternatiu. Les autoritats el van 

informar que, ja que no existia una llei sobre el servei alternatiu a Armènia, estava obligat a 

prestar servei a l’exèrcit. Va ser condemnat a presó per “abandono de destino”. El Sr. 

Brayatyan va denunciar que la condemna violava els seus drets establerts en l’article 9 del 

Conveni Europeu i va argumentar que aquest article havia de ser interpretat a la llum de la 

situació actual, és a dir, el fet que la majoria dels Estats membres del Consell d’Europa 

haguessin reconegut el dret d’objecció de consciència. El tribunal va considerar una violació de 

l’article 9 del Conveni Europeu, tenint en compte que existien alternatives eficaces amb la 

capacitat d’acomodar els seus interessos contraposats en joc, en la immensa majoria dels Estats 

Europeus i que la condemna del Sr. Bayatyan hagués tingut lloc en un moment en què Armènia 

ja hagués promès introduir el servei alternatiu. 

En aquesta decisió, es va vincular, d’una manera directa, l’objecció de consciència amb la 

llibertat religiosa, quan estima que la condemna de l’objector comporta una ingerència en la 

llibertat religiosa, ja que va sol·licitar eximir-se del servei militar per raó d’unes conviccions 

religioses sinceres emparades a l’article 9 del Conveni Europeu. Es va considerar que aquesta 

ingerència no resultava necessària en el marc d’una societat democràtica perquè no mantenia un 

equilibri entre l’interès de la societat en el seu conjunt i el del demandant, tenien en compte que 

el sistema Armeni no preveia altres solucions substitutòries viables i efectives pels objectors al 

servei armat. 

La doctrina dictada en aquest cas de Bayatyan, ha estat reiterada en altres decisions posteriors, 

acceptant la vulneració de la llibertat religiosa d’objectors que havien estat condemnats per la 

                                                           
51

 Article 9 Conveni Europeu dels Drets Humans: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 

convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o de convicciones indicidual o 

colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza (…). 2.“ la libertad de 

manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas 

por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 

protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades 

de los demás.” 
52

  Sentencia Bayanyan contra Armenia de 7 de juliol de 2011( TEDH 2011/61)(Sol·licitud nº 23459/03). 
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seva negativa a complir el servei militar en casos en què la legislació interna no contemplava 

cap alternativa al servei militar
53

. 

3.4 OBJECCIÓ DE CONCIENCIA SOBREVINGUDA
54

 

L’objecció de consciència militar és més freqüent en el marc del servei militar obligatori, però 

també en l’exèrcit professional s’han plantejat casos d’objecció de consciència sobrevinguda. Es 

tracta d’una modalitat que, en termes generals, no ha estat acceptada pels tribunals espanyols 

des del moment que, sota l’etapa de la vigència del servei militar obligatori, la mateixa Llei 

48/1984, de 26 de desembre
55

, reguladora de l’objecció de consciència i de la prestació social 

substitutòria, limitava la possibilitat de declarar-se objector al moment anterior de la 

incorporació a files i al moment posterior al compliment del servei militar pel cas dels 

reservistes. 

En l’actualitat, en el context d’un exèrcit professional, la Llei 39/2007, de la Carrera Militar, 

només reconeix, en el seu article 138, l’objecció de consciència als reservistes obligatoris, els 

quals poden efectuar la declaració d’objecció de consciència a prestar el servei i en altres 

organitzacions amb fins d’interes general en les quals es requereixi l’ús d’armes. Aquesta 

declaració, efectuada per l’interessat, no requereix cap altre tràmit de reconeixement. Els que 

s’hagin declarat objectors de consciència només poden ser assignats a organitzacions amb fins 

d’interès general en què no es requereixi l’ús d’armes.  

Es pot sostenir que, l’objecció de consciència sobrevinguda en els militars en actiu és 

admissible en l’ordenament Espanyol des del moment en què el fenomen s’ha d’analitzar també 

des de la sentència d’Estrasburg de Bayatyan, vinculat amb el dret de llibertat religiosa i no, 

com fins ara, com un dret constitucional autònom  necessitat d’una prèvia habilitació legislativa 

pel seu exercici, que determinarà el seu reconeixement en el marc de l’exèrcit professional, 

sempre que no es contraposin amb l’interés de l’Estat. 

En la jurisdicció ordinària dels tribunals espanyols, constitueix un bon exemple la Sentència del 

Tribunal Suprem de 10 de juny de 1991, on es desestima un recurs d’un oficial de l’exèrcit de 

l’aire davant la negativa del Ministeri de Defensa al reconeixement de l’objecció de consciència 

sobrevinguda. L’oficial estava subjecte a un compromís de permanència en l’exèrcit per deu 
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 Sentencia Savda contra Turquía, de 12 de juny de 2012 (TEDH 2012, 62). “el demandant va al·legar 

l’objecció de consciencia al servei militar obligatori al adherir-se a la filosofia pacifista i antimilitarista, 

el tribunal estima l’exercici del dret.” 
54

 Cañamares Arribas, Santiago. «Objeción de Conciencia y Acomodación de las Creencias Religiosas en 

las Fuerzas Armadas.» A Fuerzas Armadas y Factor Religioso, de Santiago Cañamares Arribas, María 

Domingo Gutiérrez y Silvia Meseguer Velasco, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p. 246-249. 
55

 Article 1.3 de la Llei citava “ El derecho a la objeción podrá ejercerse hasta el momento en que se 

produzca la incorporación al servicio militar en filas y, una vez finalizado éste, mientras se permanezca 

en la situación de reserva”. 
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anys després del seu ascens a tinent, sostenia que havia experimentat un canvi en les seves 

conviccions ideològiques que l’obligaven a desvincular-se de la institució. Al mateix temps 

assenyalava que la professió militar requeria un profund caràcter vocacional, i que com que la 

seva ideologia havia canviat no se li podia obligar a continuar servint en les Forces Armades, 

sense que existeixi en la seva demanda d’abandonar cap element que concorri com a frau de llei. 

El Tribunal Suprem va mantenir que, el seu compromís de permanència en les Forces Armades 

no comporta una vulneració del dret a la llibertat religiosa i ideològica del recurrent, ja que, és 

una mera conseqüència del deure de respecte a una obligació prèviament assumida. 

Paral·lelament, seguint la doctrina del Tribunal Constitucional en decisions que els precedeixen, 

afirma que la renúncia anticipada a la condició de militar posa en risc la tutela d’altres interessos 

jurídicament rellevants com la Defensa Nacional
56

 i la protecció dels drets de la resta, 

l’Administració Militar. 

Segons un anàlisi de les Nacions Unides sobre l’objecció de consciència, en la qüestió de si un 

individu pot exercir l’objecció de consciència després de ser incorporat a les Forces Armades,  

exposa que la base per permetre exercir aquest dret després de que la persona s’hagi incorporat 

en les Forces Armades és la formulació de l’article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i 

Polítics, que disposa que un individu té la llibertat de  tenir o d’adoptar la religió o les creences 

de la seva elecció. El Comitè de Drets Humans ha interpretat que aquesta formulació implica 

que una persona té dret a canviar de religió o creences. La Comissió de Drets Humans en la seva 

resolució 1993/84 va exposar que era conscient que les persones que estan complint amb el 

servei militar podran transformar-se en objectors de consciència i que a les que estan portant a 

terme el servei militar obligatori no se les hauria de negar el dret a tenir objeccions de 

consciència al servei militar
57

. 

3.5 L’ACOMODACIÓ
58

  

El dret d’acomodament va començar en la legislació nord-americana de drets civils (Civil 

Rights Act) de 1964 en el seu títol VII, que feia referència a l’igualtat de treball. No només es 

prohibeix a l’empresari discriminar, directament o indirectament, en les relacions laborals, sinó 
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 Article 8 CE: 1. “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, de la Armada y el 

Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 

integridad (…).  
57

 Nacions Unides. «UNHCR ACNUR La Agencia de la ONU para los refugiados.» 24 / maig / 2103. 

http://www.acnur.org (últim accés: 24 / maig / 2017). 
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 Cañamares Arribas, Santiago. «Objeción de Conciencia y Acomodación de las Creencias Religiosas en 

las Fuerzas Armadas.» A Fuerzas Armadas y Factor Religioso, de Santiago Cañamares Arribas, María 

Domingo Gutiérrez y Silvia Meseguer Velasco, Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2015. p.249-255. 
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que se l’imposa una obligació d’acomodar als treballadors a menys que aquesta acomodació 

pogués produir un perjudici indegut per l’empresa.  

El seu desenvolupament va tenir lloc a Canadà, a partir, principalment, de la jurisprudència del 

seu Tribunal Suprem. Es pot definir com a una construcció jurisprudencial que es relaciona 

directament amb la protecció de la igualtat i la garantia de la no discriminació. Troba el seu 

camp d’aplicació preferent en els casos de discriminació directa en el treball. 

En l’àmbit del dret castrense, l’acomodació de les creences religioses derivat del dret de llibertat 

religiosa, es troba reconegut, d’una manera molt general, en els Acords firmats l’any 1992 entre 

l’Estat i les diferents confessions religioses minoritàries. En els seus respectius articles 8 es 

disposa que els militars, siguin professionals o no, i les persones d’aquestes religions 

(evangelistes, musulmans i jueus) que prestin servei a les Forces Armades tinguin dret a 

participar  en les activitats i rituals propis de la seva religió, amb la prèvia autorització dels seus 

caps, que procuraran que siguin compatibles amb les necessitats del servei.  

Addicionalment l’Acord firmat amb la Comissió Islàmica
59

 recull previsions relatives a 

l’acomodació de les prescripcions dietètiques dels militars. Disposen, en el seu article 14.4, que 

l’alimentació en les instal·lacions militars es procurarà adequar d’acord als preceptes religiosos, 

així com l’horari dels àpats durant el Ramadà. 

Encara que els altres Acords no disposin d’una previsió igual que en els Acords de la Comissió 

Islàmica, s’ha de considerar que els membres de l’exèrcit que formin part d’aquestes altres 

confessions religioses gaudeixen també de la mateixa prerrogativa, ja que es fonamenta sobre el 

principi del lliure exercici de la religió. El mateix es pot dir d’aquells militars que pertanyin a 

confessions religioses que no comptin amb un Acord de Cooperació amb l’Estat. Aquesta 

conclusió es veu reflectida en la sentencia Vartic contra Rumanía, del Tribunal Europeu de 

Drets Humans
60

, on s’estima un recurs presentat per un budista, intern en un establiment 

penitenciari a qui se li nega una alimentació vegetariana conforme les seves creences religioses. 

La sentencia, partint de l’observació que certes prescripcions dietètiques formen part del dret de 

llibertat religiosa, afirma que l’Administració només pot deslliurar-se de les seves obligacions 

quan acrediti, després de portar a terme un judici de ponderació, que l’atenció dels interessos del 

l’individu tindria repercussions negatives per l’entitat sobre els interessos de la resta d’interns i 

sobre la institució penitenciaria en el seu conjunt.  

Es podria interpretar que és aplicable també en l’àmbit de les Forces Armades, com a àmbit 

d’especial subjecció, afirmant amb caràcter general, que només en aquells casos en els que 
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 Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la que s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb  la 

Comissió Islàmica d’Espanya. 
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 Sentencia Vartic contra Rumanía de 17 de desembre de 2013 (TEDH 2013,91). 
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l’Administració militar aconsegueixi acreditar que s’ha produït un perjudici excessiu pels 

interessos de la mateixa institució o dels seus membres,  es podrà negar l’acomodació.  

Al marge dels Acords de Cooperació, la mateixa normativa militar consagra també el dret a 

l’acomodació de les creences religioses en termes abstractes. Quan en les Reials Ordenances 

corresponents a cadascun dels exèrcits
61

 contemplen que els caps han de concedir als seus 

subordinats el temps necessari pel compliment dels seus deures religiosos, sempre que no es 

pertorbi el servei ni l’organització de les unitats militars. 

3.6 PARTICIPACIÓ DE LES FORCES ARMADES EN ACTES DE CONTINGUT 

RELIGIÓS. 

En l’actualitat aquestes qüestions estan regulades en el Reglament d’Honors Militars, aprovat 

mitjanant Reial Decret 684/2010, de 10 de maig, en la Disposició Addicional quarta, es tracta de 

condensar l’experiència acumulada en els últims anys de les resolucions d’aquests conflictes en 

els Tribunals espanyols. 

En la Disposició Addicional es recullen una sèrie de regles que s’apliquen a la participació de 

les Forces Armades en honors fúnebres per rendir honors militars i en celebracions de caràcter 

religiós amb la tradicional participació castrense. En els honors militars es considera 

l’assistència com a acte de servei, per tractar-se de cerimònies en les que intervé en 

representació de les Forces Armades, en canvi, en el cas de les celebracions de caràcter religiós 

no tenen naturalesa d’acte de servei, per que l’assistència dels militars és de caràcter voluntari 

conforme a les exigències de la llibertat religiosa
62

.  

Una Associació Militar va sol·licitar la nul·litat de ple dret de la citada Disposició Addicional, 

per entendre que en el primer apartat, es propiciava la vulneració de la llibertat religiosa mentre 

que en el segon resultava afectada la neutralitat religiosa de les Forces Armades. El Tribunal 

Suprem, en la sentencia de 12 de juny de 2012
63

,  va desestimar el recurs considerant que la 

participació en honres fúnebres té un caràcter estrictament militar, en atenció allò que disposa 

l’article 36 i 37 del Reglament. El primer, en senyal de respecte i homenatge a les restes mortals 

d’una sèrie de persones que es relacionen, entenent que quan s’organitza aquests actes, es tindrà 

en compte la voluntat de la persona que ha mort o la que expressin els seus familiars. L’article 
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 Article 240 del Reial Decret 494/1984, de 22 de febrer, pel que s’aproven les Reials Ordenances de 

l’Exèrcit de Terra, Article 235 del Reial Decret 494/1984, de 22 de febrer, pel que s’aproven les Reials 
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37 recull el contingut de les honres funeràries deixant fora de cap dubte la seva naturalesa 

militar, quan assenyala que els honors consisteixen en l’interpretació de l’himne nacional 

complet, la presentació de l’arma i una descàrrega de fusells. 

El Tribunal va considerar que el fet que, eventualment, s’afegeixin a aquests honors militars un 

acte de culte, conforme la voluntat expressada pel difunt o els seus familiars, no transforma el 

seu caràcter militar en religiós, pel que no es podria produir afectació de la llibertat religiosa 

dels participants, ja que, es tracta d’un acte de servei en què s’integra una celebració religiosa en 

la qual els militars no participen sinó que estan presents.  

3.7 DESCANS DEL MILITAR PER MOTIUS RELIGIOSOS 

En els Acords de 1992, al mateix temps que la normativa militar, fa referència a la possibilitat 

d’adaptació dels horaris professionals al compliment de les obligacions religioses, en el marc de 

les Reials Ordenances corresponents als tres exèrcits. 

La Sentencia del Tribunal Suprem de 27 de març de 2000
64

, desestima el recurs de cassació 

interposat per un militar que havia estat condemnat com a autor d’un delicte de desobediència, a 

la pena de tres mesos i un dia de presó, per no complir les ordres d’un superior per motius 

religiosos. El recurrent considerava que la condemna que se li havia imposat comportava una 

vulneració del seu dret a la llibertat religiosa perquè es fonamentava en què el recurrent s’havia 

negat a prestar servei en la secció d’obres per por a que li dones un mareig com a conseqüència 

del dejú al que estava obligat, per motius religiosos, durant el mes del Ramadà.   

El Tribunal desestima el recurs amb la base del contingut de l’Acord de Cooperació entre l’Estat 

i la Comissió Islàmica d’Espanya, en el seu article 12 disposa que els fidels musulmans podran 

sol·licitar la finalització de la jornada laboral una hora abans de la posta de sol, durant el mes 

del Ramadà. La sentencia considera que no existeix relació directa entre el compliment d’una 

ordre d’un superior i la llibertat religiosa del recurrent, ja que la conducta exigida no resultava 

contraria a les seves creences religioses, perquè la religió musulmana no prohibeix la feina 

durant el Ramadà, sinó únicament ingerir aliments en determinades hores del dia. La 

fonamentació de la seva negativa a complir l’ordre tenia una relació indirecta amb les seves 

conviccions religioses, es basava amb la por a l’afectació de les seves capacitats físiques com a 

conseqüència del compliment del dejú religiós. 

La llibertat religiosa amplia el seu àmbit de protecció sobre les conviccions que tinguin un cert 

nivell d’obligatorietat, serietat, coherència e importància. La càrrega de la prova es desplaça cap 

                                                           
64

 Sentencia T.S. (Sala 5) de lo Militar, de 27 de març de 2000.  Nº 61/1999 por desobediència.  

http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/137484/sentencia-ts-sala-3-de-12-de-junio-de-2012-impugnacion-del-rd-684-2010-reglamento-de-honores


25 
 

a l’individu que haurà d’acreditar que es tracta d’una convicció que es pugui protegir, per reunir 

els requisits de la normativa.  

4. SIMBOLOGIA RELIGIOSA EN L’ENTORN MILITAR 

La simbologia religiosa en l’entorn militar es relaciona amb el principi de neutralitat de l’Estat, 

aquest principi sorgeix de l’article 16 de la Constitució espanyola, no s’hauria de produir 

confusió entre les funcions religioses i les funcions estatals. A través de la laïcitat, l’Estat 

mostra la seva incompetència en matèria religiosa.  

S’ha de tenir present la relació entre el símbol religiós i la neutralitat de les institucions 

públiques. El Tribunal Constitucional espanyol  ha establert que símbol es tracta d’imatges que, 

enriquides amb el pas del temps, acumulen tota la càrrega històrica de la comunitat i mostren la 

manera integradora que mantenen la consciència comunitària. S’haurà de comprovar en cada 

cas, si el que predomina és el significat religiós d’una manera que permeti inferir raonablement 

una adhesió de la institució als postulats religiosos que el símbol representa, o simplement 

apareixen amb major intensitat altres sentits, com el cultural o l’històric. Cada institució es 

lliure d’escollir els signes d’identitat que cregui més adequats. No només no hi hauria 

vulneració de la seva neutralitat, sinó que tampoc es podria parlar de privilegis cap a la seva 

confessió
65

. 

A Espanya l’Estat s’ha basat en la tradició i el significat històric i cultural dels símbols 

religiosos per justificar la seva presencia en llocs públics.  

El motiu cultural que inspira l’exposició dels símbols provoca dificultats per trobar una lesió a 

la neutralitat de les dependències publiques. Si succeeix en les universitats o escoles, amb més 

motiu podrà ser-hi en els establiments militars. En aquests, el valor històric i la vinculació als 

costums és més gran. Es pot observar en expressions de la normativa, com és el cas de l’article 

21 del Reial Decret 96/2009, de 6 de febrer, pel que s’aproven les Real Ordenances per les 

Forces Armades, on disposa que “los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y 

depositarios de la tradición militar española”, i en l’article 23 del Reial Decret 96/2009, de 6 

de febrer, pel que s’aproven les Real Ordenances per les Forces Armades, disposa també que 

“conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para perpetuar su 

recuerdo contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar virtudes militares de sus 

componentes”.  
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A tot això s’uneix també que tenir símbols compatits contribueix a assentar l’esperit d’unitat o 

inclús fraternitat entre els membres dels cossos que, per la seva pròpia funció, arrisquen la seva 

vida i comparteixen amplis espais de temps en situacions de perill o passen temps fora del seu 

lloc d’origen. 

4.1 SIMBOLOGIA RELIGIOSA PERSONAL 

En el cas de les Forces Armades,  concorre com a principi la legitimitat a lluir un símbol 

d’aquest tipus com a mostra del lliure exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa, però 

les Forces Armades contenen un règim disciplinari i jeràrquic sòlid que dóna lloc a relacions de 

subjecció especial, aquesta situació pot incidir en els límits als límits de subjecció que són 

l’ordre públic i els drets a tercers, com  indica l’article 16 de la Constitució Espanyola i l’article 

3 de la Llei Orgànica de la Llibertat Religiosa. 

Davant aquesta situació, la solució s’adopta avaluant els interessos en conflicte. S’haurà de tenir 

en compte que concorren béns jurídics d’importància com són l’exercici d’un dret fonamental i 

el particular règim disciplinari de les Forces Armades, la necessitat de preservar l’ordre públic 

en la societat i l’ordre propi d’aquelles i el concepte que es pugui posar de manifest dins 

aquelles. L’article 16.3 de la Constitució Espanyola insta a què els poders públics tinguin en 

compte les creences del poble espanyol. 

5. DRET COMPARAT 

5.1 ASSISTENCIA RELIGIOSA EN LES FORCES ARMADES A FRANÇA 

5.1.1 CONFIGURACIÓ DE L’ESTAT 

L’Estat francès és un Estat laic, que deriva de les idees i principis de la Revolució Francesa. Les 

relacions de l’Estat amb el dret religiós es troben fonamentades en la seva laïcitat declarada 

expressament en la Llei francesa de separació entre l’Església i l’Estat de l’any 1905 i en la 

Declaració dels Drets de l’Home i del ciutadà l’any 1789.  

En la Llei de l’any 1905 es garanteixen les llibertats de consciència i de culte, sense més 

limitació que l’ordre públic, però on també l’Estat es nega a reconèixer, sufragar o subvencionar 

a la religió i elimina les institucions religioses públiques
66

.  
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S’ha donat una evolució en la laïcitat en combat, des dels temps de les lleis de separació, des del 

punt que s’ha arribat a predicar una laïcitat positiva per la mateixa Presidència de la República, 

a través de mesures com la prohibició de símbols religiosos en espais públics.  

Actualment els principis es troben continguts en el la Llei de 1905 i en la Constitució de 1958 

en el seu l’article 1:“Francia es una República indivisible, laica, democràtica y social que 

garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distincion de origen, raza o 

religión, y respeta todas las creencias”.  

La Llei de 1905 que estableix la separació entre l’Església i l’Estat, en el seu article 2 i 

juntament amb la prohibició de la subvenció estatal dels cultes religiosos, disposava una 

excepció pels serveis d’assistència religiosa destinats a assegurar el lliure exercici de culte en 

una sèrie d’establiments públics, entre els que no se citava expressament els militars, però als 

quals es van expandir posteriorment diverses regulacions. 

5.1.2 ANTECEDENTS 

L’assistència religiosa als militars a França s’institucionalitzarà amb l’establiment d’un exèrcit 

real permanent, ja que a finals de l’Edat Mitjana, dóna lloc a la necessitat d’un clergue específic 

per atendre les necessitats espirituals. Des de molt abans es constata la presencia de personal 

religiós en l’àmbit militar. Durant el regnat de Carlomagno, seguint Disposicions del Concili de 

Ratisboa del 742, es va establir que els clergues no podrien portar armes, a menys aquells que 

acompanyessin a l’exèrcit per celebrar missa o portar relíquies de protecció, i es en aquest 

moment que van sorgir els capellans. En l’Estat Modern, va sorgir la institució del Gran Capellà 

de França, amb un origen reial. Es constitueix per Francisco I el 1543 i les seves atribucions 

principals, des del segle XVIII, eren les de distribuir les almoines del rei, el servei religiós de la 

Cort i dirigir l’assistència religiosa als exèrcits
67

.  

La Revolució Francesa va acabar afectant a l’institució, sobretot en l’època de Terror, amb la 

seva conseqüent supressió. Napoleó i la posterior Restauració la van tornar  restablir, encara que 

no es va deixar de patir conflictes a compte del caràcter laïcista de l’Estat, amb una profunda 

secularització de les institucions públiques des de la Llei de 8 de juny de 1880
68

, que encara que 

manté als ministres de culte a l’exèrcit no els anomena capellans militars ni els atorga rang 
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jeràrquic. Va acabar de formalitzar-se en les Lleis del 1905 i els anys següents, que van 

provocar grans restriccions a l’Església. 

Van ser necessaris els conflictes mundials perquè a França, sense abandonar la laïcitat 

republicana, s’adoptés un punt de vista més positiu cap a les capellanies militars. El Decret de 

25 de gener del 1949 va tornar a implantar  les capellanies. Però el Decret de 25 de febrer  1964, 

és el que conté la  primera regulació actual de les capellanies militars, ja que va derogar totes les 

anteriors i serà la base de les vigents
69

. 

5.1.3 REGULACIÓ VIGENT 

Després de la Comissió Stasi, la Comissió Machelon va ser encarregada pel Ministeri de 

l’Interior de fer una reflexió jurídica de les relacions entre les confessions religioses i els poders 

públics, una gran part de les actuacions van quedar reflectides en els Decrets 247 i 248 de 16 de 

març del 2005, que van modificar l’estatut les capellanies militars amb el doble objectiu 

d’adaptar-les a l’evolució recent de l’Exèrcit cap a la seva professionalització i de tenir encara 

més en compte el pluralisme religiós existent a França i que forma part integrant de la laïcitat.  

Els textos distingeixen entre capellà militar en cap, capellà militar en cap adjunt i capellà de 

zona militar, figures que corresponen a diferents funcions, no hi ha una subordinació jeràrquica. 

La regulació dels capellans s’ha anat desenvolupant en successives normatives, moltes d’elles 

derogades, encara que alguna disposició antiga es manté, com el cas de la Llei de 8 de juliol de 

1880 que va derogar la Llei de 20 de maig de 1874 sobre la capellania militar i que encara està 

en vigor. Abans de derogar la llei, aquesta norma preveia mesures respecte la presència dels 

ministres de culte en els exèrcits, d’una banda, en temps de pau hi hauria ministres de religions 

en els campaments, fortaleses i guarnicions situades fora dels murs de les ciutats, que 

comptaven amb dos esglésies parroquials i temples, així com hospitals i presons militars. 

El Decret nº64-498 d’1 de juny de 1964, modificat pel Decret nº2005-248 de 16 de març, va 

reconèixer que el lliure exercici de la religió no seria possible en els campaments, fortaleses, 

casernes  i hospitals citats en les lleis anteriors, així com les instal·lacions d’entrenament i 

arsenals, si no fos per la presència d’una capellania. En aquests llocs van ser agregats els 

capellans militars. S’insistia que aquests no tenien rang ni grau dins la jerarquia militar. 

A través del Decret nº2011-1983, de 28 de desembre de 2011, s’ha donat una nova redacció. 

Ara es disposa que el Cap de l’Estat Major de les Forces Armades coordinarà el suport material 
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dels cultes en les Forces Armades. En aquest sentit, garanteix la l’igualtat de tracte entre les 

religions, les capellanies dels quals hagin estat organitzades per Decret del Ministeri de 

Defensa. Per l’organització del servei religiós, el capellà cap de cada culte estarà situat a prop 

del Cap de l’Estat Major dels Exèrcits. Podrà ser assistit per quatre ajudants que treballin pels 

caps de l’Estat Major de cada exèrcit i el Director General de la “Gendarmería Nacional”. Un 

capellà de zona de defensa de cada religió pot ser col·locat juntament amb els oficials generals 

de la zona de defensa. La direcció central del servei de comissaria de les Forces Armades 

assistirà al Cap de l’Estat Major i als capellans caps per l’exercici de les seves funcions
70

. 

En l’actualitat hi ha quatre Capellans Militars Caps davant les Capellanies establertes, 

denominats  segons el culte: catòlic, jueu, protestant i musulmà, aquest a partir del 2005. La 

implantació de les capellanies musulmanes ha estat considerada durant anys una feina difícil per 

la inexistència d’un interlocutor islàmic. Un Consell de Coordinació de les capellanies militars  

serveix d’enllaç entre els capellans militars i les Forces Armades. Aquest està presidit pel Cap 

de l’Estat Major, i són membres del Consell els caps de l’Estat Major  de cada exèrcit, el 

Director General de la Gendarmería Nacional, el director central del servei de comissaria dels 

exèrcits i capellans caps. 

5.2 ASSISTENCIA RELIGIOSA EN LES FORCES ARMADES ALS ESTATS UNITS 

5.2.1 CONFIGURACIÓ DE L’ESTAT 

Els Estats Units d’Amèrica (EEUU) són un Estat aconfessional, és a dir, que no pertany a cap 

confessió religiosa determinada, ni està relacionada amb cap d’elles, però pot tenir acords amb 

certes institucions religioses. La primera esmena de la Constitució dels Estats Units d’Amèrica, 

aprovada pel Congrés dins del “Bill of Rights”  l’any 1789 diu el següent: “ el Congreso no 

podrá aprobar ley alguna para el reconocimiento de cualquiera religión o para prohibir el 

libre ejercicio del culto, o para limitar la libertad de expresión o de prensa, o el derecho que 

tienen los ciudadanos de reunirse en forma pacífica y de dirigir peticiones al Gobierno para la 

reparación de los agravios sufridos”. 

La relació entre la clàusula de l’establiment i la del llibre exercici, contingudes en la primera 

esmena, condiciona el model de relació entre l’Estat i la religió en aquest país, i les oscil·lacions 

en la seva interpretació des de la pràctica del “common law” han estat molts al llarg dels anys, 

dins d’una neutralitat més o menys separatista i protectora de la llibertat religiosa.  El model 
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d’assistència religiosa adoptat en les Forces Armades aparentment respon a un sistema 

d’integració plena com un servei auxiliar de les Forces Armades. 

5.2.2 ANTECEDENTS 

La capellania militar és una institució d’origen europeu que s’introdueix a Amèrica amb els 

conquistadors i colonitzadors i oficialment apareix a les colònies britàniques a partir de l’any 

1637. A l’inici de la Guerra d’Independència, els ministres de culte locals es van acostumar a 

acompanyar la milícia. 

La Llei de 29 de juliol de 1775 va donar l’autorització oficial del Congrés a l’existència de la 

capellania militar en cada regiment  de l’Exèrcit Continental, la qual va ser regulada durant els 

anys següents. En la postguerra es va tornar a autoritzar l’existència d’una capellania pels 

regiments que formaven part de l’exèrcit regular, que va ser integrada en l’Estat Major, però la 

seva presencia va continuar essent més intermitent que en la milícia. Quan el Senat va discutir 

posteriorment si el cos violava la clàusula d’establiment de la primera esmena, la decisió 

unànime va estimar que la seva existència no era sinònima  de l’establiment d’una església 

nacional, i per tant era infundat convocar en la seva contra la disposició.  

L’admissió a les capellanies de ministres de confessions no cristianes es van introduir en plena 

Guerra Civil, mitjançat la Llei de 17 de juliol de 1862, que finalment es van acabar considerant 

oficials, amb dret a portar insígnies distintives i a rebre els sous corresponents al rang. 

5.2.3 REGULACIÓ VIGENT 

Per raons històriques i de “notorio arraigo” d’algunes confessions, l’assistència religiosa a les 

Forces Armades als EUA (Estats Units Amèrica) s’ha articulat a través d’un cos de capellans 

castrenses que tradicionalment ha inclòs als ministres de culte de confessions protestants, 

sacerdots catòlics romans, sacerdots ortodoxes i rabins.  En els últims anys s’han incorporat 

capellans d’altres cultes com musulmans (1996) o budistes (2008), en una tendència lenta però 

progressiva amb augment de diversitat dins els cossos com l’aprovació d’una organització hindú 

l’any 2011. 

La principal normativa que regula aquesta matèria és: la Unitets States Code (USC), es una 

compilació per matèries de les lleis federals generals i permanents dels EUA, preparada i 

periòdicament ampliada per l’Oficina de l’Assessor de Revisió del Dret de la Càmera de 

Representants dels Estats Units. 

La Directiva del Departament de Defensa (DoOO) 1304.19, sobre designació dels capellans dels 

departaments militars de l’11 de juny de l’any 2004, estableix les capellanies dels departaments 
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militars per assessorar i ajudar als comandants en el desenvolupament de les seves 

responsabilitats en la línia de facilitar el lliure exercici de la religió en el context dels serveis 

militars, com garanteix la Constitució, i per servir com els principals assessors dels comandants 

de totes les qüestions relacionades amb l’impacte de la religió en les operacions militars
71

. 

L’Instrucció del Departament de Defensa (DoDI) 1304.28, que conté la Guia per la designació 

dels capellans dels departaments militars, d’11 de juny de l’any 2004, assigna responsabilitats 

per la designació de capellans dels departaments militars, identifica els requisits educatius i 

eclesiàstics pel nomenament de capellans militars, estableix requisits i procediments perquè els 

organismes religiosos confirmin als professionals del ministeri religiós per la capellania, i 

implementa i estableix criteris i procediments per la separació administrativa i la pèrdua de les 

qualificacions professionals dels capellans dels departaments militars.  

Amb data de 20 de març de 2014 s’han introduït modificacions en aquesta norma, per assegurar 

que cap membre del servei podrà requerir un capellà per realitzar qualsevol ritual o cerimònia 

que estigui en contra de la consciència, els principis morals o creences religioses del capellà. 

Estaria en relació amb la possibilitat que un capellà se li requerís intervenir en la celebració d’un 

matrimoni del mateix sexe
72

. 

L’ Instrucció del Departament de Defensa (DoDI) 5120.08, sobre la Junta de Capellans de les 

Forces Armades de 20 d’agost de l’any 2007, promulga la política respecte a l’organització, les 

funcions i l’administració de la Junta de Capellans de les Forces Armades. 

L’ Instrucció del Departament de Defensa (DoDI) 1300.17, sobre l’acomodació de pràctiques 

religioses dins els centres dels Serveis Militars, de 10 de febrer de l’any 2009, estableix les 

polítiques de funcionament i responsabilitats per l’acomodació de pràctiques religioses en 

l’Exèrcit. 

Es demanen una sèrie de criteris per part de l’Estat perquè les confessions religioses puguin 

presentar els seus candidats a capellans militars: primer, el grup religiós ha de tenir autoritat 

formal, és a dir, ha d’estar constituït sota un govern eclesiàstic amb la finalitat de proporcionar 

els preceptes religiosos a través del culte i de les activitats associatives en temps i llocs 

establerts; segon, ha de tenir un sistema estructurat per preparar i designar ministres per servir 

aquesta circumscripció, i ha de ser capaç de proporcionar un sistema de líders i caps per 
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proporcionar la validació eclesiàstica i ha de buscar-se el nomenament de capellans que siguin 

capaços de respectar la integritat d’altres grups i creences. 

Els capellans són militars, utilitzen uniforme militat en tot moment, tenen o ostenten la 

graduació de militar que els hi correspon per treball i reben el mateix entrenament que la resta 

de soldats però no porten armes. Són seleccionats i admesos inicialment per un temps de tres 

anys i poden arribar a estar-hi fins a vint anys o inclús més anys de servei actiu d’acord amb el 

procediment i a les necessitats de les Forces Armades. Reben el sou estatal, igual que qualsevol 

militar, basat en el servei i rang, que inclou, salari base, subsidi d’habitatge i dietes. En el 

desenvolupament de les seves funcions poden arribar fins a Coronel. El Cap i el Cap adjunt del 

Servei de Capellans són Oficials Generals, la majoria de capellans ingressen en el servei actiu 

com a tinents de primera, ascendint a capità desprès d’un any
73

. 

Tenen la seva propia escola de preparació en la qual s’imparteixen, des d’un curs bàsic a una 

sèrie de cursos d’especialització i de capacitació. Per poder accedir han de complir una sèrie de 

requisits com l’autorització de la confessió religiosa respectiva, ser ciutadans dels EUA o 

resident permanent, passar un examen físic en un hospital de l’exèrcit, no tenir menys de 21 o 

més de 40, estar en possessió de la titulació civil-eclesiàstica que es demana. Existeix també la 

figura de l’Assistent al capella com a personal de suport als Capellans. Són soldats allistats 

especialitzats en aquesta funció, reclutats per aquesta finalitat i amb una formació específica. 

Els Capellans de les Forces Armades, a través de la Junta de Capellans, fan recomanacions i 

assessoren el Subsecretari de Defensa i al Subsecretari de Defensa pel personal, en qüestions 

religioses, ètiques i morals pels militars en servei. 

Les diferents capellanies i cas dels diferents exèrcits s’integren en la Capellania de les Forces 

Armades (AFCC) el propòsit del qual es tenir una col·laboració més estreta entre les diferents 

capellanies i poder compartir l’instrucció i la formació. Cada exèrcit compta amb un capellà cap 

que organitza el servei religiós d’aquests, assistit per un subcap del capellans
74

.  

La missió fonamental dels capellans consisteix a oferir els seus serveis religiosos i 

assessorament i suport moral a les tropes. La modalitat que porten a terme està basada en 

l’integració plena i s’utilitza per igual en totes les confessions. 
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6. CONCLUSIONS 

Primera: He pogut observar el gran recorregut que han patit les Forces Armades al llarg de 

diferents períodes de la història. Concretament des d’abans del segle XIX fins a l’actualitat, amb 

l’evolució tant de les Forces Armades, com de l’assistència religiosa en elles. He pogut veure 

com es prioritzava una religió per davant de les altres,  només perquè era la religió que 

representava a l’Estat. També he pogut veure com l’Estat evolucionava fins a permetre l’entrada 

a la resta de confessions religioses, perquè tots els membres de les Forces Armades tinguessin 

els mateixos drets e respecte a la llibertat religiosa i l’assistència religiosa. 

Segona: S’ha passat de l’assistència religiosa de la religió catòlica predominant, a una 

convivència entre les diferents confessions religioses a través d’acords de cooperació entre les 

confessions i l’Estat, com els musulmans, evangèlics, jueus, que són els primers en formular 

acords i altres confessions que també formen part de l’Estat però encara no tenen acords de 

cooperació com són els mormons, Testimonis de Jehovà, els budistes i els ortodoxos. Aquestes 

al no gaudir d’acords de cooperació no tenen regulada l’Assistència religiosa a les Forces 

Armades. De totes maneres encara hi ha moltes diferències entre la assistència religiosa als 

catòlics i a la resta de confessions minoritàries. 

Tercera: En l’objecció de consciència i en l’acomodació de les creences religioses, el que s’ha 

observat es que no es troben solucions generals, sinó que s’ajusten a cada situació concret. En 

aquells casos que hagin de prevaldre els interessos de les Forces Armades davant el lliure 

exercici de la religió, s’ha d’assegurar, que la restricció de la llibertat religiosa dels militars en la 

protecció dels seus interessos sigui mínima. Al nostre Dret no està reconegut de forma general 

el dret d’objecció de consciència dels militars en actiu. 

Quarta: La simbologia religiosa és un tema delicat, ja que en les Forces Armades l’element 

històric, la tradició i els costums tenen una gran rellevància, i per tant tenen celebracions 

arrelades de molts anys. Però per aquest motiu, els actes que es porten a terme són voluntaris. 

Quan es parla de simbologia religiosa personal, llavors aquí sí que s’ha d’exercir el dret 

fonamental de la llibertat religiosa, però sempre buscant l’equilibri entre els diferents interessos 

i els béns jurídics que estiguin presents en cada moment. No poden entrar en conflicte ni 

impedir l’exercici de les funcions que es porten a terme en el regim militar. 

Cinquena: En el dret comparat s’ha pogut observar que l’assistència religiosa es porta a terme a 

diferents països i sempre és amb l’objectiu de garantir l’exercici del dret fonamental a la 

llibertat religiosa dels que estiguin vinculats a l’àmbit militar, acceptant les diverses confessions 

que pertanyin a cada país sense distincions. 
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