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En relació a la consulta efectuada respecte del Projecte de Real 
Decret Legislatiu, versió 2 de gener de 2.013, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social, des d’un punt de vista jurídic, efectuem les 
següents, 

 
 

CONSIDERACIONS 
 

 
PRIMERA.- Naturalesa del Text Refós i de la “Convención 

Internacional sobre los Derechos de las personas  con discapacidad”, 
aprovada, el 13 de desembre de 2.006, per l’Assamblea General de les 
Nacions Unides, ratificada per Espanya el 21 d’abril de 2.008. 

 
La refundició, aclarint, regularitzant i harmonitzant les següents 

Lleis, Llei 13/1.982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de la 
Llei 51/2.003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no 
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i 
la Llei 49/2.007, de 26 de desembre, d’infraccions i sancions en matèria 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat, es fa necessària per ser la “Convenció 
Internacional sobre els drets de les persones amb dicapacitat” 
d’eficàcia directa als Estats Membres. Per tant, s’autoritza la refundició 
però especificant que inclou la capacitat de regularitzar, aclarir i 
harmonitzar els texts legals, això d’acord amb l’establert a l’article 82.5 
de la Constitució Espanyola. 

 
Tal i com a assenyalat el propi Tribunal Constitucional, entre altres, 

a la Sentència 13/.1992 i Sentència 166/2007: 
 
“La labor refundidora permite, incluso introducir normas 

adicionales y complementarias a las que son objeto estrictamente de la 
refundición, siempre que sea necesario colmar lagunas, precisar su 
sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemàtica del único texto 
refundido.”   

 
En el present cas, la habilitació per a la realització de la refundició 

es produeix en el marc d’una Llei d’adaptació del Ordenament Jurídic 
Espanyol a un Tractat Internacional ratificat per Espanya, la Convenció 
sobre Drets de les persones amb discapacitat. 

 
Per tant, i de conformitat amb tot l’esmentat, la Convenció, en 

tant norma complementaria, ha d’utilitzar-se a l’hora de precisar el seu 
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sentit i aconseguir la coherència i sistemàtica a l’hora de realitzar la 
refundició.  

 
 
SEGONA.- En general 
 
Positiu intent d’investir l’elenc normatiu existent i un règim sobre els 

Drets de les persones amb discapacitat i l’acció pública però: 
 
1) La tècnica legislativa  i la sistematització dels drets no és molt 

afortunada. 
 

2) Sembla no estar coordinat amb altres textos legislatius, com la 
Llei 39/2.006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència ni 
altres internes de protecció com el de la Seguretat Social.  

 
 

TERCERA.- Concepte de persones amb discapacitat 
 
Text legislatiu estableix a l’article 4 el següent concepte: 
 
“Son personas con discapacidad aquellas que presentan 

defieciencias psíquicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 
previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones que los demás.” 

 
 Entenem que s’hauria de fer referència al concepte de persones 

amb discapacitat, en la mesura en que la discapacitat impedeix 
l’exercici dels drets.  

 
QUARTA.- En relació amb allò establert a l’article 6 
 
Tot i que l’esmentat article parla de l’àmbit d’aplicació en matèria 

d’igualtat d’oportunitats en els següents camps: 
 

a) Telecomunicacions i societat de l’informació 
b) Espais públics urbanitzats, infraestructures  i edificació  
c) Transports 
d) Bens i serveis a disposició del públic 
e) Relacions amb les administracions públiques 
f) Administració de justícia 
g) Patrimoni cultural, de conformitat amb el previst a la 

legislació de patrimoni històric. 
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També s’hauria de fer referència a la igualtat d’oportunitats en 
l’àmbit privat i mercantil. 
 
CINQUENA.- En relació amb allò establert a l’article 7 
 
L’esmentat article parla del Dret a la Igualtat; creiem necessari 

aprofundir i parlar obertament de la discriminació positiva i del fet de 
que, el que es pretén es establir polítiques dirigides a persones amb 
discapacitats, és a dir, un tracte preferencial en l’accés o distribució 
dels recursos. 

 
SISENA.- En relació amb allò establert a l’article 8 
 
L’esmentat article fa referència al sistema especial de prestacions 

socials i econòmiques per les persones amb discapacitat. Aquest article   
s’hauria de relacionar amb l’establert als articles 17 i següents de la Llei 
39/2.006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i 
atenció a les persones en situació de dependència. 

 
SETENA.- En relació amb allò establert a l’article 9 
 
L’esmentat article fa referència a la assistència sanitària i 

farmacèutica del sistema de prestacions socials i econòmiques per a les 
persones amb discapacitat. En relació amb la prestació farmacèutica, 
s’hauria de matisar que la mateixa serà gratuïta amb independència de 
la situació econòmica. 

 
VUITENA.- En relació a l’article 10 
 
L’esmentat article fa referència al Dret a la salut, s’hauria de 

relacionar el sistema de drets socials, amb el sistema sanitari i de la 
Seguretat Social. 

 
 
 
NOVENA.- En relació amb allò establert a l’article 12 
 
L’esmentat article fa referència als equips multiprofessionals 

d’atenció a la discapacitat. Creiem que s’hauria de parlar del ventall 
de professionals d’entitats privades i de com poden col·laborar (xarxa 
privada d’utilització pública). 

 
 
DESENA.- En relació amb allò establert a l’article 44 
 
L’esmentat article fa referència a la creació de centres especials 

de treball per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. 



GAY - VENDRELL 
A D V O C A T S 

 
 
S’hauria de fer una nova redacció per la confusió que la redacció 

de l’actual pot generar, en el sentit d’especificar qui podrà crear 
aquests centres especials de treball.   

 
ONZENA.- En relació amb allò establert a l’article 51 
 
L’esmentat article fa referència a les classes de serveis socials i, 

concretament, a l’apartat vuitè del mateix article, ens diu que: 
 
“Se impulsarà el desarrollo de los servicios de ocio para personas 

con discapacidad intelectual, cuya financiación será responsabilidad 
de los entes públicos y que podrán ser ejecutados por las entidades 
privadas de interés público y sin ánimo de lucro, facilitando así los 
apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual 
puedan participar en las actividades de ocio, cultura, deportes y otras 
similares, en las mismas actividades, instalaciones y momentos, que el 
resto de la ciudadanía.”  

 
Es troba a faltar una regulació específica del Dret a l’oci per a 

persones amb discapacitat. 
 
 
DOTZENA.- En relació al règim de sancions e infraccions. 

    
El règim d’infraccions i sancions és competència del legislador 

autonòmic i la seva regulació ha de quedar condicionada al mateix, 
per tant, l’esmentat règim quedarà condicionat al desenvolupament 
d’aquella regulació. 

 
Tot i que són les Comunitats Autònomes les que estableixen un 

règim d’ infraccions que garanteixi la plena protecció de les persones 
amb discapacitat, ajustant-se sempre al disposat a la Llei 49/2007, de 26 
de desembre, d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat 
d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat, quant les conductes infractores es projectin en un 
àmbit territorial superior al d’una Comunitat Autònoma, correspondrà a 
l’Administració General de l’Estat l’ execució de la potestat 
sancionadora. 
 

 
TRETZENA.- En relació amb les sancions per infraccions 
 
En relació al compliment de l’obligació de reserva del 2% de llocs 

de treball per a persones amb discapacitat, considerem que s’haurien 
de contemplar altres mecanismes legals que garanteixin el seu 
compliment, no solament la sanció, entesa com a mecanisme retributiu, 
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sinó amb un mecanisme “positiu” d’incentivació, com per exemple, 
subvencions o bonificacions a la Seguretat Social. 

  
 
 
  
 
 


