
Consideracions àrea laboral juliol 2013 
 
En relació a l’esborrany de text refós LISMI+LIONDAU que ja fa algun temps circula 
(amb diferents versions) hem advertit reiteradament sobre els riscos i la potencial 
pèrdua de drets per a les persones amb discapacitat d’especial dificultat que aquest 
incorpora, al menys en el que respecta a l’àmbit de l’ocupació, tot i que aquesta 
norma te un àmbit molt més ampli. 
 
La norma pretén ser aprovada en Consell de Ministres com a RDL a la tardor, és  
norma amb rang de LLEI i en cap cas ha estat debatuda ni consultada en àmbit 
parlamentari, en canvi el govern assegura que ha estat àmpliament debatuda i 
consensuada amb el Consejo Nacional de la Discapacidad, recollint múltiples 
aportacions, afirmant que gaudeix d’un ampli consens. 
 
Consideracions: 
 

• NO ÉS UN TEXT REFÓS, ja que incorpora múltiples i sensibles canvis, alguns 
d’ells de molt contingut polític. 

• Elimina l’art 41 de la LISMI on es reconeix el CET com a instrument adreçat 
a persones amb discapacitat “d’especials dificultats”, fet que atorga als CET 
un àmbit absolutament obert i indiferenciat a qualsevol tipus de 
discapacitat. Cal fer notar que la pèrdua d’aquesta referència legal en RANG 
DE LLEI  condiciona i molt qualsevol intent de correcció o reorientació dels 
CET  a l’especial  dificultat. 

• Més encara quan a l’article 52, en relació als Centres Ocupacionals, reconeix 
aquest com el destí d’aquells treballadors que no hagin aconseguit una 
adaptació satisfactòria. 

 
Si per altra banda, no pretengués ser un text refós, el text que proposa queda molt 
lluny de incorporar les millores que caldria esperar, tant en l’àmbit laboral com 
probablement en la resta d’àmbits. 
 
Aquesta darrera versió NO RECULL les aportacions que hem fet al respecte des de 
Dincat sense cap tipus de retorn. No consta que el COCARMI hagi considerat 
aquesta norma. 
 
En tot cas, pensem que la norma en els temes que es presenta és del tot 
inacceptable, doncs representa una degeneració legislativa i amb un procediment 
inadequat per als canvis que es pretenen dur a terme. 
 
Es proposa expressar aquesta posició per escrit en tot els àmbits de responsabilitat 
i interès d’aquesta norma, entre d’altres, FEAPS, AEDIS/AFEM, COCARMI, CERMI, 
MINISTERIS (treball i Salut i aa.ss.) i grups parlamentaris al congrés.  
 
Entenem que caldrà contrastar el procés amb les entitats representatives de la 
discapacitat, però deixant clar que tot el que no sigui un estricte text refós és 
absolutament inacceptable més encara quan comporta canvis en detriment del 
reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat en sentit contrari al que 
justifica la pròpia norma. 
 
 


