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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT I POLÍTICA SOCIAL
20890

Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre, pel qual es regula el Consell
Nacional de la Discapacitat.

Amb la creació del Consell Nacional de la Discapacitat el 2004, es va donar un impuls
decisiu al principi de diàleg civil que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat,
en virtut del qual les organitzacions representatives de persones amb discapacitat i de les
seves famílies participen en l’elaboració, execució, seguiment i avaluació de les polítiques
oficials que es desenvolupen en l’esfera de les persones amb discapacitat.
El Reial decret 1865/2004, de 6 de setembre, pel qual es regula el Consell Nacional de
la Discapacitat, va ser modificat pel Reial decret 1468/2007, de 2 de novembre, una vegada
posada de manifest la necessitat d’introduir algunes modificacions en aspectes d’atribució
de noves competències i de funcionament, amb la finalitat de garantir les seves funcions i
el desenvolupament de les seves sessions, tant en un ple com en comissió, i agilitar el seu
funcionament intern.
Com a conseqüència de la reestructuració dels departaments ministerials derivada del
Reial decret 542/2009, de 7 d’abril, que ha creat el Ministeri de Sanitat i Política Social, i li
ha assignat la proposta i execució de la política del Govern en matèria de cohesió i inclusió
social, de famílies, de protecció del menor i d’atenció a les persones en situació de
dependència o amb discapacitat, és necessari adequar la regulació del Consell Nacional
de la Discapacitat a la nova estructura dels departaments de l’Administració General de
l’Estat i, en particular, a la dels òrgans superiors i directius del Ministeri de Sanitat i Política
Social, de conformitat amb el que preveu l’article 14 del Reial decret 640/2009, de 17
d’abril, pel qual es desplega el Reial decret 542/2009, de 7 d’abril, i es modifica el Reial
decret 438/2008, de 14 d’abril, pel qual s’aprova l’estructura orgànica bàsica dels
departaments ministerials.
D’altra banda, a més de les funcions que l’Oficina Permanent Especialitzada té
atribuïdes en els àmbits que regula la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat,
se li han atribuït noves funcions, com a òrgan del Consell Nacional de la Discapacitat, en
virtut de 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,
i del Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les
condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies,
productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació
social.
Tenint en compte la incidència de les diverses normes esmentades en la regulació del
Consell Nacional de la Discapacitat, a les quals seria necessari afegir la Llei 39/2006, de
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, s’ha considerat necessària i oportuna l’elaboració d’aquest nou Reial
decret, per aclarir i sistematitzar la regulació de l’esmentat Consell.
Sobre aquesta norma ha emès informe favorable el Consell Nacional de la
Discapacitat.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat i Política Social, amb l’aprovació
prèvia de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 4
de desembre de 2009,
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DISPOSO:
Article 1.

Naturalesa i fins.

1. El Consell Nacional de la Discapacitat és l’òrgan col·legiat interministerial, de
caràcter consultiu, adscrit al Ministeri de Sanitat i Política Social, en el qual s’institucionalitza
la col·laboració del moviment associatiu de les persones amb discapacitat i les seves
famílies i l’Administració General de l’Estat, per a la definició i coordinació d’una política
coherent d’atenció integral.
2. En particular, correspon al Consell Nacional de la Discapacitat la promoció de la
igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.
Article 2.

Funcions.

1. Per al compliment dels fins assenyalats, el Consell Nacional de la Discapacitat ha
de portar a terme les funcions següents:
a) Promoure els principis i línies bàsiques de política integral per a les persones amb
discapacitat en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, incorporant el principi de
transversalitat.
b) Presentar iniciatives i formular recomanacions en relació amb plans o programes
d’actuació.
c) Conèixer i, si s’escau, presentar iniciatives en relació amb els fons per a programes
de persones amb discapacitat i els criteris de distribució.
d) Emetre dictàmens i informes, de caràcter preceptiu i no vinculant, sobre aquells
projectes normatius i altres iniciatives relacionades amb l’objecte del Consell que se
sotmetin a la seva consideració i, en especial, en el desplegament de la normativa d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal.
e) Promoure el desenvolupament d’accions de recopilació, anàlisi, elaboració i difusió
d’informació.
f) Impulsar activitats d’investigació, formació, innovació, ètica i qualitat en l’àmbit de
la discapacitat.
g) Conèixer les polítiques, fons i programes de la Unió Europea i d’altres instàncies
internacionals i rebre informació, si s’escau, sobre les posicions i propostes espanyoles en
els fòrums internacionals.
h) Constituir l’òrgan de referència de l’Administració General de l’Estat per a la
promoció, protecció i seguiment a Espanya dels instruments jurídics internacionals en
matèria de drets humans de les persones amb discapacitat incorporats al nostre ordenament
jurídic i, en especial, de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat de l’Organització de Nacions Unides, ratificada per Espanya, que va entrar en
vigor el 3 de maig de 2008.
i) Qualsevol altra funció que, en el marc de les seves competències, se li atribueixi
per alguna disposició legal o reglamentària.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 41 de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, el Consell Nacional de la Discapacitat és l’òrgan consultiu de participació
institucional del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, i exerceix les
funcions d’informar, assessorar i formular propostes sobre matèries que resultin d’especial
interès per al funcionament del sistema.
3. Totes les funcions esmentades anteriorment s’atribueixen sense detriment de les
que corresponguin a altres òrgans de representació i participació legalment establerts.
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Composició.

El Consell Nacional de la Discapacitat està constituït per la presidència, tres
vicepresidències, trenta-dues vocalies, quatre persones assessores expertes i la
secretaria.
Article 4.

Presidència.

1. Exerceix la presidència del Consell la persona titular del Ministeri de Sanitat i
Política Social.
2. Correspon a la presidència:
a) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell.
b) Ostentar la representació i exercir les accions que corresponguin al Consell
Nacional de la Discapacitat.
c) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple i la
fixació de l’ordre del dia de les sessions tenint en compte les propostes i peticions dels
seus membres.
d) Presidir les sessions del Ple i moderar el desenvolupament dels debats i
suspendre’ls per causes justificades.
e) Vetllar pel compliment de la normativa vigent.
f) Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Nacional de la Discapacitat.
g) Totes les altres que siguin inherents a l’exercici de la presidència.
Article 5.

Vicepresidències.

1. Exerceix la vicepresidència primera la persona titular de la Secretaria General de
Política Social i Consum, que substitueix la persona titular de la presidència en cas de
vacant, absència o malaltia.
2. Exerceix la vicepresidència segona la persona titular de la Direcció General de
Coordinació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat, que substitueix la persona
titular de la presidència en cas de vacant, absència o malaltia, en cas que no hi sigui la
persona titular de la vicepresidència primera.
3. Exerceix la vicepresidència tercera una persona representant del sector associatiu
de les persones amb discapacitat i de les seves famílies, elegida per les persones i entre
les persones titulars de les vocalies de les organitzacions representades en el Consell, els
quals, igualment, han d’escollir una persona suplent per als casos d’absència, vacant o
malaltia.
4. Les persones titulars de les vicepresidències primera i segona, a més de les
funcions que assenyalen els apartats anteriors, han de portar a terme totes les altres que
els siguin delegades per la persona titular de la presidència i totes les que siguin inherents
a la seva condició.
5. La persona titular de la vicepresidència segona se substitueix per una persona
suplent, nomenada per la persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social, amb rang
de titular d’una direcció general del Ministeri esmentat, en cas de vacant, absència o
malaltia.
Article 6.

Vocals i persones assessores expertes.

1. Són vocals del Consell, amb la garantia de la participació equilibrada per raó de
gènere:
a) Setze vocals en representació de l’Administració General de l’Estat, en funció de
les seves competències en matèries relacionades directament o indirectament amb les
persones amb discapacitat i les seves famílies, d’acord amb la distribució següent:
1r Pel Ministeri de Sanitat i Política Social, les persones titulars dels òrgans
següents:
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Direcció General de Consum, Direcció General de l’Institut de Gent Gran i Serveis
Socials, Direcció Tècnica del Reial Patronat sobre Discapacitat i Direcció General de
Política Social, de les Famílies i de la Infància.
2n Per altres departaments, una persona representant, amb rang de titular d’una
direcció general, dels ministeris següents:
D’Afers Exteriors i de Cooperació, de Justícia, de Defensa, d’Economia i Hisenda, de
l’Interior, de Foment, d’Educació, d’Indústria, Turisme i Comerç, de la Presidència, de
Treball i Immigració, d’Habitatge i d’Igualtat.
b) Setze vocals representants de les associacions d’utilitat pública més representatives
d’àmbit estatal que agrupin les organitzacions més representatives dels diferents tipus de
discapacitat.
2.

En l’exercici del seu càrrec, els titulars de les vocalies estan facultats per:

a) Participar en els debats, efectuar propostes i elevar recomanacions.
b) Participar en l’elaboració dels informes i dels dictàmens en els termes que, en
cada cas, el Ple acordi.
c) Exercir el seu dret a vot, i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit
del seu vot i els motius que el justifiquen.
d) Formular precs i preguntes.
e) Obtenir la informació necessària per complir les funcions assignades.
f) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de vocals.
3. En cap cas els titulars de les vocalies es poden atribuir la representació o facultats
del Consell, llevat que expressament se’ls hagi atorgat per acord de l’òrgan col·legiat i per
a casos concrets.
4. Per a cada una de les vocalies del Consell, a proposta dels respectius departaments
ministerials o de les associacions més representatives de les persones amb discapacitat,
la persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social ha de designar una persona
suplent, perquè substitueixi la persona titular en cas d’absència, vacant o malaltia. La
durada de les substitucions queda limitada al temps de mandat que resti a la persona
titular de la vocalia substituïda.
5. El Consell, així mateix, disposa de quatre persones assessores expertes designades
per la persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social d’entre persones de reconegut
prestigi i trajectòria en matèries relacionades amb les persones amb discapacitat i les
seves famílies. Les persones assessores expertes participen, amb veu i sense vot, en les
sessions dels òrgans del Consell, i hi presten el seu coneixement expert.
6. El nomenament de les persones titulars de les vocalies del Consell Nacional de la
Discapacitat es regeix pel procediment següent:
a) Les persones titulars de les vocalies en representació de l’Administració General
de l’Estat són nomenades per la persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social, a
proposta dels departaments respectius.
b) Les persones titulars de les vocalies representants de les associacions d’utilitat
pública més representatives d’àmbit estatal que agrupin les organitzacions més
representatives dels diferents tipus de discapacitat són nomenades per la persona titular
del Ministeri de Sanitat i Política Social, a proposta dels òrgans de govern de les associacions
esmentades.
Article 7.

Secretaria.

1. Exerceix la secretaria, amb veu però sense vot, la persona responsable de la
unitat corresponent de la Direcció General de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre
la Discapacitat que tingui atribuïdes les competències específiques en matèria de
discapacitat, que pot ser assistida pel personal de suport necessari per a l’exercici de les
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seves tasques. En cas de vacant, absència o malaltia, la persona titular de la secretaria del
Consell és substituïda per una persona funcionària, amb rang de titular d’una subdirecció
general, adscrita a la mateixa direcció general i nomenada per la persona titular del Ministeri
de Sanitat i Política Social.
2. Correspon a la persona titular de la secretaria:
a) Assistir a les reunions dels òrgans del Consell.
b) Convocar les sessions, adjuntant l’ordre del dia, amb una antelació mínima de 48
hores, per ordre de la persona titular de la presidència, així com enviar les citacions a les
persones membres del Consell. En tot cas, la informació sobre els temes que figurin a
l’ordre del dia és a la secretaria del Consell a disposició dels seus membres.
c) Rebre els actes de comunicació de membres del Consell amb els seus òrgans i,
per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe
d’escrits dels quals hagi de tenir coneixement.
d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les
sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
f) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de titular de la
secretaria.
Article 8.

Funcionament.

1. El Consell Nacional de la Discapacitat funciona en Ple, en Comissió Permanent i,
si s’escau, respecte de les funcions que té encomanades en matèria de discapacitat, a
través de l’Oficina Permanent Especialitzada. La seu del Consell Nacional de la Discapacitat
és la del Ministeri de Sanitat i Política Social, que ha de ser necessàriament accessible per
a les persones amb discapacitat.
2. El Consell Nacional de la Discapacitat pot constituir comissions o grups de treball
per al millor desenvolupament dels seus fins, als quals es pot invitar, a proposta de la
persona titular de la vicepresidència primera del Consell, persones expertes seleccionades
per raó de la matèria a tractar en cada reunió, sense perjudici de les quatre persones
assessores expertes a què es refereix l’article 3.
3. Les convocatòries, notificacions i comunicacions, així com la documentació de
suport que emanin del Consell i dels seus òrgans, s’han de realitzar, en tot cas, amb format
accessible per a les persones amb discapacitat. De la mateixa manera, en les sessions
que celebrin el Consell i els seus òrgans s’ha de garantir l’accessibilitat de la
comunicació.
4. El Consell ha de disposar d’una seu electrònica, accessible per a persones amb
discapacitat, d’acord amb criteris d’accessibilitat generalment admesos, en la qual s’ha
d’informar de les seves funcions, activitats i serveis, així com, en general, sobre igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de persones amb discapacitat.
Article 9.
1.

Ple.

Són funcions del Ple:

a) Establir les línies generals d’actuació del Consell.
b) Atendre les consultes que li siguin formulades pels departaments ministerials o
altres entitats, en matèries relacionades amb les persones amb discapacitat i les seves
famílies, i emetre els dictàmens corresponents.
c) Sol·licitar la informació necessària sobre els assumptes objecte de la competència
del Consell, d’acord amb el que estableix l’article 2.
d) Establir comissions i grups de treball per a l’elaboració d’estudis, informes,
propostes i desenvolupament d’activitats sobre assumptes de la seva competència.
e) Aprovar les propostes de resolució que, elaborades per la Comissió Permanent i
l’Oficina Permanent Especialitzada, li siguin presentades.
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f) Informar sobre el grau de compliment de les obligacions en matèria d’accessibilitat
que regula el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les
tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de
comunicació social, amb base en l’informe anual o en les mesures o decisions proposades
per l’Oficina Permanent Especialitzada al Ple, perquè ho tingui en compte el departament
ministerial responsable.
g) Aprovar el reglament de funcionament intern del Consell.
h) Aprovar la memòria anual del Consell.
2. El Ple del Consell Nacional de la Discapacitat celebra almenys dues sessions
ordinàries l’any, i es pot reunir en sessions extraordinàries sempre que el convoqui la
persona titular de la presidència per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus
membres.
Article 10.

Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell, sense perjudici del que
estableix aquest Reial decret per a l’Oficina Permanent Especialitzada, i està constituïda
per una presidència, una vicepresidència, setze vocalies, dues persones assessores
expertes i una secretaria.
2. Exerceix la presidència de la Comissió Permanent la persona titular de la
vicepresidència primera del Consell i exerceix la vicepresidència de la Comissió Permanent
la persona titular de la vicepresidència segona del Consell, que substitueix la persona
titular de la presidència de la Comissió en cas d’absència, vacant o malaltia.
3. Exerceixen les vocalies de la Comissió Permanent:
a) Vuit dels qui en el Ple participen en representació de l’Administració General de
l’Estat pels ministeris següents: Justícia, Economia i Hisenda, Foment, Educació,
Presidència, Treball i Immigració, Habitatge i Igualtat.
b) Vuit de les organitzacions de persones amb discapacitat i les seves famílies
representades d’entre les quals formen part del Ple del Consell, nomenades pel procediment
que preveu l’article 6.6.b) per designar els qui representin les persones amb discapacitat i
les seves famílies en el Ple.
4. En cas d’absència, vacant o malaltia, és suplent de la persona titular de la
vicepresidència de la Comissió la mateixa persona que reuneixi la condició de suplent de
la persona titular de la vicepresidència segona del Ple del Consell.
Són suplents de les persones titulars de les vocalies de la Comissió Permanent, en cas
d’absència, vacant o malaltia, les mateixes persones que reuneixin la condició de suplents
de les persones titulars de les vocalies en el Ple, corresponents als ministeris i a les
organitzacions de persones amb discapacitat i les seves famílies que regulen les lletres a)
i b) de l’apartat 3 del present article.
5. Les persones assessores expertes són designades per la Presidència del mateix
Consell d’entre les quatre de què l’Òrgan disposa en general d’acord amb l’article 6.5.
6. Exerceix la secretaria, amb veu però sense vot, qui l’exerceixi en el Ple del Consell,
i pot ser substituït per les mateixes persones que reuneixin les condicions de suplents de
la persona titular de la secretaria en el Ple, en cas d’absència, vacant o malaltia.
7. La Comissió Permanent desenvolupa les tasques següents:
a) Elaborar els treballs preparatoris per facilitar l’exercici de les funcions del Ple a què
es refereix l’article 9 d’aquest Reial decret, així com totes les que li encomani.
b) Efectuar el seguiment i avaluació de les tasques assignades als grups de treball.
c) Analitzar els punts de l’ordre del dia de les reunions ordinàries del Ple del
Consell.
d) Rebre anualment l’informe sobre els fets que l’Oficina Permanent Especialitzada li
elevi per al seu coneixement a la reunió que sigui procedent. La Comissió Permanent,
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doncs, pot adoptar els acords pertinents per tal de dirigir recomanacions d’actuació per
prevenir o aconseguir el cessament de l’acció o omissió considerada com a discriminatòria
o atemptatòria contra la igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat.
e) Vetllar pel compliment de les mesures o decisions proposades al Ple per l’Oficina
Permanent Especialitzada i aprovades pel aquest.
8. La Comissió Permanent celebra almenys dues sessions ordinàries l’any, i es pot
reunir en sessió extraordinària sempre que la convoqui la persona titular de la presidència
per iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels seus membres.
Article 11.

Oficina Permanent Especialitzada.

1. L’Oficina Permanent Especialitzada és l’òrgan del Consell, de caràcter permanent
i especialitzat, encarregat de promoure la igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
2. Amb l’Oficina Permanent Especialitzada col·laboren les associacions d’utilitat
pública més representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Article 12.

Estructura i mitjans de l’Oficina Permanent Especialitzada.

1. L’Oficina Permanent Especialitzada s’organitza sota la superior supervisió del
Consell Nacional de la Discapacitat.
2. L’Oficina Permanent Especialitzada depèn orgànicament de la Direcció General
de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat.
3. Al capdavant de l’Oficina Permanent Especialitzada existeix una Direcció Executiva
el titular de la qual és un funcionari de carrera pertanyent a un cos o escala classificat en
el subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat
públic, que ha de ser nomenat mitjançant convocatòria pública pel procediment de lliure
designació, atenent criteris d’idoneïtat, entre els quals s’inclou tenir experiència en matèries
relacionades amb la discapacitat.
Article 13.

Funcions de l’Oficina Permanent Especialitzada.

Corresponen a l’Oficina les funcions següents:
a) Prestar assessorament amb caràcter facultatiu i no vinculant.
b) Estudiar i analitzar les consultes, queixes o denúncies en matèria de discriminació
per raó de la discapacitat, sense perjudici de les atribucions dels organismes i autoritats
que siguin competents.
c) Proposar al Ple, perquè ho tingui en consideració, mesures o decisions que
previnguin estructuralment o conjunturalment situacions de discriminació per raó de
discapacitat en els àmbits que estableix la Llei 51/2003, de 2 de desembre.
d) Efectuar el seguiment de les mesures proposades que previnguin situacions de
discriminació.
e) Elaborar, amb caràcter anual, per a la seva elevació al Ple del Consell, un informe
sobre la situació de la igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de
les persones amb discapacitat i les seves famílies.
f) Elaborar, amb caràcter anual, per a la seva elevació al Ple del Consell, un informe
sobre el grau de compliment de les obligacions en matèria d’accessibilitat contingudes en
el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les
condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies,
productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació
social, per ser tingut en compte pel departament ministerial responsable.
g) Elaborar, amb caràcter anual, per a la seva elevació a la Comissió Permanent del
Consell, un informe sobre els fets recollits en els expedients informatius oberts i tramitats
per l’Oficina com a conseqüència de qualssevol peticions de les persones amb discapacitat,
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les persones jurídiques habilitades o les organitzacions representatives de les persones
amb discapacitat i les seves famílies.
h) Amb caràcter previ a la instrucció de l’expedient d’infraccions i sancions regulat 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
i, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei esmentada, ha d’emetre l’informe
que li sigui sol·licitat pels òrgans competents per a la instrucció de l’expedient, sense
perjudici de les competències que corresponguin a les comunitats autònomes.
i) Col·laborar amb els òrgans judicials i administratius en els assumptes que aquests
li requereixin.
j) Aquelles altres que se li poden atribuir en virtut de disposicions normatives amb
rang legal o reglamentari.
Article 14.

Àmbit d’actuació de l’Oficina Permanent Especialitzada.

1. L’Oficina Permanent Especialitzada presta assessorament a tota persona que
manifesti haver estat objecte de discriminació o consideri vulnerat el seu dret a la igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal per raó de discapacitat en l’àmbit
que preveu a la Llei 51/2003, de 2 de desembre.
2. L’assessorament també es facilita a les persones jurídiques habilitades per a la
defensa dels drets i interessos legítims col·lectius a què fa referència l’article 19 de
l’esmentada Llei 51/2003, de 2 de desembre.
3. L’Oficina Permanent Especialitzada presta assessorament a les organitzacions
representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies sobre la forma de fer
valer els drets individuals i col·lectius relatius a la igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
4. L’Oficina Permanent Especialitzada presta assessorament a les persones físiques
o jurídiques responsables del compliment de les obligacions recollides en l’esmentada Llei
51/2003, de 2 de desembre.
Article 15.

Funcionament de l’Oficina Permanent Especialitzada.

1. Davant de qualsevol petició de la persona amb discapacitat, les persones jurídiques
habilitades o les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat, s’obre
el corresponent expedient informatiu, per a la qual cosa la Direcció Executiva de l’Oficina
Permanent Especialitzada ha de sol·licitar les informacions oportunes per comprovar totes
les dades que siguin necessàries, i procedir a l’estudi dels expedients i la documentació
necessària, d’acord amb el que disposen els articles 82 i 83 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
2. Amb caràcter anual, conclosos els expedients informatius, la Direcció Executiva
remet a la Comissió Permanent del Consell Nacional de la Discapacitat un informe sobre
els fets a què fa referència l’article 10.7.d).
3. Al seu torn, l’Oficina Permanent Especialitzada promou l’oportuna investigació per
a l’aclariment de les circumstàncies derivades d’una queixa o denúncia que pugui ser
objecte d’infracció i sanció, davant de qualsevol petició de les persones amb discapacitat,
les persones jurídiques habilitades o les organitzacions representatives de les persones
amb discapacitat, per realitzar el corresponent informe.
4. Les dependències on tingui la seu l’Oficina Permanent Especialitzada han de ser
necessàriament accessibles per a totes les persones amb discapacitat.
5. Els procediments, actuacions, notificacions i comunicacions, així com la
documentació de suport i la informació, inclosa la informàtica, audiovisual i virtual que
emani de l’Oficina Permanent Especialitzada s’ha de realitzar en format o mitjà accessible
per a les persones amb discapacitat.
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Durada del mandat.

1. El mandat de les persones titulars de les vocalies i de les persones assessores
expertes del Consell Nacional de la Discapacitat té una durada de quatre anys.
2. Transcorregut el període de durada del mandat, es procedeix a la dissolució del
Consell i a la seva renovació. No obstant això, el Consell sortint es manté en funcions fins
al nomenament de les noves persones titulars de les vocalies.
Article 17.

Renovació del Consell.

La renovació de les vocalies i de les persones assessores expertes es realitza pel
procediment que indica l’article 6.
Article 18.

Cessament de membres del Consell.

1. Les persones titulars de les vocalies i les persones assessores expertes del Consell
cessen per qualsevol de les causes següents:
a) Renúncia.
b) Deixar de concórrer els requisits que van determinar la seva designació.
c) Haver cessat com a membre de la federació, confederació, associació o institució
a la qual representa.
d) Per incompliment greu de les seves obligacions, a proposta del Ple del Consell,
aprovada per majoria qualificada de dos terços.
2. La competència per al cessament de membres correspon a la persona titular del
Ministeri de Sanitat i Política Social.
3. Produïda una vacant, es procedeix a cobrir-la mitjançant nomenament de la
persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social, a proposta d’aquell a qui correspongui
efectuar-la de conformitat amb el que regula aquest Reial decret.
4. Fins que es cobreixi la vacant, la persona titular de la vocalia cessant és substituïda
pel seu suplent.
Article 19.

Compensació econòmica per assistència a reunions.

Les persones membres representants de les organitzacions de persones amb
discapacitat i de les seves famílies i les persones assessores expertes del Consell, les
seves comissions o grups de treball, la residència habitual de les quals estigui situada en
una localitat diferent d’aquella en què se celebri la reunió, reben una compensació
econòmica igual a l’establerta per als funcionaris públics en el Reial decret 462/2002, de
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, per satisfer les despeses originades
pel desplaçament, l’allotjament i la manutenció, en les quanties establertes per al grup 1.
Aquesta mateixa compensació s’abona a les persones assistents personals de les
persones membres i assessores expertes del Consell, les seves comissions i grups de
treball als quals es refereix el paràgraf anterior, quan per raó de concórrer-hi una discapacitat
sigui necessari el seu suport per poder assistir a les reunions.
Disposició addicional primera.

Normativa aplicable.

Sense perjudici de les peculiaritats que preveu el reglament de funcionament intern
aprovat pel Ple, el Consell Nacional de la Discapacitat s’ha d’ajustar a les normes
d’organització i funcionament que estableix el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Disposició addicional segona.

Mitjans personals i materials.

1. La provisió de mitjans personals i materials necessaris per al correcte funcionament
del Consell Nacional de la Discapacitat és amb càrrec a les dotacions pressupostàries del
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Ministeri de Sanitat i Política Social, sense que això suposi ampliació de plantilla o de
crèdits pressupostaris.
2. Per al desenvolupament de les funcions encomanades l’Oficina pot comptar amb
el suport de personal adscrit a la Direcció General de Coordinació de Polítiques Sectorials
sobre la Discapacitat i dels crèdits pressupostaris que té assignats.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o inferior que s’oposi al que
disposen aquest Reial decret i, expressament, el Reial decret 1865/2004, de 6 de setembre,
pel qual es regula el Consell Nacional, i l’Ordre TAS/736/2005, de 17 de març, per la qual
es regula l’estructura i funcionament de l’Oficina Permanent Especialitzada del Consell
Nacional de la Discapacitat.
Disposició final primera.

Facultat de desplegament.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Sanitat i Política Social a dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa
aquest Reial decret.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 4 de desembre de 2009.
JUAN CARLOS R.
La ministra de Sanitat i Política Social,
TRINIDAD JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA
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