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Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención
internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade.
JUAN CARLOS I
REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as Cortes Xerais aprobaron e eu
sanciono a seguinte lei.
PREÁMBULO
A Convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade e o seu
protocolo facultativo foron aprobados o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral
das Nacións Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionais que recollen os dereitos
das persoas con discapacidade, así como as obrigas dos Estados parte de promover,
protexer e asegurar tales dereitos.
Resultado dun longo proceso no que participaron varios actores: Estados membros e
observadores da ONU, corpos e organizacións de especial relevancia da ONU, incluído o
relator especial sobre discapacidade, institucións de dereitos humanos nacionais e
organizacións non gobernamentais, entre as cales tiveron un papel destacado as
organizacións de persoas con discapacidade e as súas familias, moi sinaladamente as
españolas, esta convención supón a consagración do cambio de paradigma do enfoque
das políticas sobre discapacidade. Supera definitivamente a perspectiva asistencial da
discapacidade para abordar unha baseada nos dereitos humanos.
Pásase así a considerar as persoas con discapacidade plenamente como suxeitos
titulares de dereitos e non como meros obxectos de tratamento e protección social.
Neste sentido, a Convención, situando de xeito integral as persoas con discapacidade
como suxeitos de dereito, establece que as súas demandas e necesidades deben ser
cubertas de forma que poidan acadar a igualdade de oportunidades con respecto ao
conxunto dos cidadáns. E, tomando en consideración a perspectiva das capacidades
diferenciadas e a diversidade funcional dunha importante parte da poboación mundial,
que se estima en 650 millóns de persoas, un 10 por cento dos seres humanos, preténdese
adicionalmente incorporar á sociedade o seu talento e os seus valores.
Para iso establécense como principios xerais o respecto á dignidade inherente á
persoa, a autonomía individual –incluída a liberdade para tomar as propias decisións–, a
independencia de cada ser humano, a non-discriminación, a participación e inclusión
plenas e efectivas na sociedade, a igualdade de oportunidades, o respecto pola diferenza
e a aceptación das persoas con discapacidade como manifestación da diversidade e a
condición humana.
A discapacidade queda configurada como a circunstancia persoal e o ecosistema
social resultante da interacción do feito diferencial dalgunhas persoas cun contorno
inadecuado por excluínte en tanto en canto que establecido segundo o parámetro de
persoa «normal». Nese sentido, unha sociedade aberta e inclusiva debe modificar tal
contorno solidariamente para acoller as persoas con discapacidade como elementos
enriquecedores que ensanchan a humanidade e lle agregan valor, e debe facelo tomando
en consideración a propia intervención das persoas con capacidades diferenciadas. Para
iso, adicionalmente, a Convención constitúese no primeiro tratado internacional que
regula a importancia da participación da sociedade civil.
España ratificou a Convención e o seu protocolo facultativo o 21 de abril de 2008, e
entrou en vigor o 3 de maio dese mesmo ano. A partir deste momento, e conforme o
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establecido no punto primeiro do artigo 96 da Constitución española de 1978, forma parte
do ordenamento interno, polo que resulta necesaria a adaptación e modificación de
diversas normas para facer efectivos os dereitos que a Convención recolle.
O texto constitucional, ao regular no seu artigo 49 a atención ás persoas con
discapacidade, inspirouse no modelo médico ou rehabilitador, predominante no momento
da súa aprobación, que consideraba a discapacidade como un problema da persoa,
causado directamente por unha enfermidade, accidente ou condición da súa saúde, que
require asistencia médica e rehabilitadora, en forma dun tratamento individualizado
prestado por profesionais. Esta lei, de acordo coa Convención, supera este modelo
médico asumindo a perspectiva social e de dereitos e capacidades, que configura a
discapacidade como un complexo conxunto de condicións, moitas das cales están
orixinadas ou agravadas polo contorno social.
A modificación normativa obxecto desta lei atopa o seu fundamento no artigo 4 da
convención, en virtude da cal os Estados parte se comprometen a adoptar todas as
medidas lexislativas, administrativas e doutra índole que sexan pertinentes para asegurar
o pleno exercicio de todos os dereitos humanos e as liberdades fundamentais das
persoas con discapacidade sen ningunha discriminación por motivos de discapacidade.
Así, por Acordo do Consello de Ministros do 30 de marzo de 2010, aprobouse o
Informe sobre as medidas necesarias para a adaptación da lexislación española á
Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade e encomendouse
a diversos departamentos ministeriais que, no ámbito das súas competencias, impulsasen
as reformas comprometidas en tal acordo.
En tal sentido deben tomarse en todo caso en consideración o Tratado de
funcionamento da Unión Europea, cuxo artigo 10 establece que «na definición e
implementación das súas políticas e actividades, a Unión debe ter como obxectivo
combater a discriminación baseada en motivos sexuais, raciais, de orixe étnica, relixión
ou credo, discapacidade, idade ou orientación sexual», e a Decisión do Consello da Unión
Europea, do 23 de decembro de 2010, pola que a Unión ratificou a Convención.
Esta lei, polo tanto, afonda no modelo social da discapacidade, cuxo precedente
inmediato sería a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, nondiscriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, pero dá un
decidido impulso reformador no sentido de salvagardar os dereitos de tales persoas co
obxectivo de favorecer a toma de decisións en todos os aspectos da súa vida, tanto
persoal como colectiva, avanzar cara á autonomía persoal desinstitucionalizada e garantir
a non-discriminación nunha sociedade plenamente inclusiva.
O obxectivo desta lei é imprimir este novo impulso para acadar o obxectivo de
adecuación concreta da regulación en materia de discapacidade ás directrices marcadas
pola Convención, recolléndose as pertinentes adaptacións no seu articulado.
Para iso, modifícanse distintos artigos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de
igualdade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas
con discapacidade, destacando o axuste da definición legal de «persoa con
discapacidade» á contida na Convención. Tamén se incorpora un novo suposto de
sanción accesoria na Lei 49/2007, do 26 de decembro, pola que se establece o réxime de
infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non-discriminación e
accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
En materia de sanidade, modifícanse diversas leis de xeito que se inclúe a
discapacidade como nova causa de non-discriminación da persoa na súa relación coas
distintas administracións públicas sanitarias, e regúlase o dereito á información en
formatos adecuados que resulten accesibles e comprensibles ás persoas con
discapacidade, así como a prestación do consentimento en diversos campos sanitarios.
En relación coa accesibilidade, como elemento clave e indispensable para a plena
efectividade dos dereitos das persoas con discapacidade, destaca a modificación da Lei
de propiedade horizontal.
En materia de emprego, auméntase, nas ofertas de emprego público, a cota de
reserva das vacantes para seren cubertas entre persoas con discapacidade ao sete por
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cento contido na Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, e
créase, por vez primeira con rango legal, unha cota específica para persoas con
discapacidade intelectual.
Ademais, regúlanse protocolos de actuación específicos en materia de protección civil
para as persoas con discapacidade, e no ámbito da cooperación internacional inclúese a
discapacidade dun xeito expreso e diferenciado.
Finalmente, no marco da Estratexia global de acción para o emprego de persoas con
discapacidade 2008-2012, incentívase o cumprimento do obxectivo 4 de promover unha
maior contratación de persoas con discapacidade no mercado de traballo ordinario,
ordenando ao Goberno a revisión da normativa legal e regulamentaria e a adopción de
medidas para asegurar o cumprimento da cota de reserva do 2 por cento dos postos de
traballo para persoas con discapacidade nas empresas de máis de 50 traballadores.
Esta norma foi obxecto de informe favorable polo Consello Nacional da Discapacidade,
no cal participan as organizacións representativas de persoas con discapacidade e das
súas familias.
Artigo 1. Modificación da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades,
non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
A Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non-discriminación e
accesibilidade universal das persoas con discapacidade, queda modificada do seguinte xeito:
Un. O segundo parágrafo do punto 1 do artigo 1 queda modificado nos seguintes
termos:
«Para estes efectos, enténdese por igualdade de oportunidades a ausencia de
toda discriminación, directa ou indirecta, por motivo de ou sobre a base de
discapacidade, incluída calquera distinción, exclusión ou restrición que teña o
propósito ou o efecto de obstaculizar ou deixar sen efecto o recoñecemento, gozo
ou exercicio en igualdade de condicións polas persoas con discapacidade de todos
os dereitos humanos e liberdades fundamentais nos ámbitos político, económico,
social, cultural, civil ou doutro tipo. Así mesmo, enténdese por igualdade de
oportunidades a adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar ou
compensar as desvantaxes dunha persoa con discapacidade para participar
plenamente na vida política, económica, cultural e social.»
Dous.

O punto 2 do artigo 1 queda modificado do seguinte xeito:

«2. Son persoas con discapacidade aquelas que presenten deficiencias
físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a longo prazo que, ao interactuaren con
diversas barreiras, poidan impedir a súa participación plena e efectiva na sociedade,
en igualdade de condicións cos demais.
As medidas de defensa, de arbitraxe e de carácter xudicial previstas nesta lei
serán aplicables ás persoas con discapacidade, con independencia da existencia
de recoñecemento oficial da situación de discapacidade ou da súa transitoriedade.
En todo caso, as administracións públicas velarán por evitar calquera forma de
discriminación que afecte ou poida afectar as persoas con discapacidade.
Malia iso, para os efectos desta lei, terán a consideración de persoas con
discapacidade aquelas ás cales se lles recoñecese un grao de discapacidade igual
ou superior ao 33 por cento. En todo caso, considerarase que presentan unha
discapacidade en grao igual ou superior ao 33 por cento os pensionistas da
Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade
permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez, e os pensionistas de
clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por
incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
A acreditación do grao de discapacidade realizarase nos termos establecidos
regulamentariamente e terá validez en todo o territorio nacional.»
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Tres. A letra e) do artigo 2 queda modificada nos seguintes termos:
«e) Diálogo civil: o principio en virtude do cal as organizacións representativas
de persoas con discapacidade e das súas familias participan, nos termos que
establecen as leis e demais disposicións normativas, na elaboración, execución,
seguimento e avaliación das políticas oficiais que se desenvolven na esfera das
persoas con discapacidade, as cales garantirán, en todo caso, o dereito dos nenos
e as nenas con discapacidade a expresaren a súa opinión libremente sobre todas
as cuestións que os afecten e a recibiren asistencia apropiada conforme a súa
discapacidade e idade para poderen exercer ese dereito.»
Catro.

O artigo 3 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 3.

Ámbito de aplicación.

De acordo co principio de transversalidade das políticas en materia de
discapacidade, esta lei aplicarase nos seguintes ámbitos:
a) Telecomunicacións e sociedade da información.
b) Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edificación.
c) Transportes.
d) Bens e servizos á disposición do público.
e) Relacións coas administracións públicas.
f) Administración de xustiza.
g) Patrimonio cultural, de conformidade co previsto na lexislación de
patrimonio histórico.
A garantía e efectividade do dereito á igualdade de oportunidades das persoas con
discapacidade, no ámbito do emprego e a ocupación, rexerase polo establecido nesta
lei, que terá carácter supletorio ao disposto na lexislación específica de medidas para a
aplicación do principio de igualdade de trato no emprego e a ocupación.»
Cinco.

O punto 2 do artigo 8 queda modificado da seguinte maneira:

«2. Os poderes públicos adoptarán as medidas de acción positiva
suplementarias para aquelas persoas con discapacidade que obxectivamente
sofren un maior grao de discriminación ou presentan menor igualdade de
oportunidades, como son as mulleres con discapacidade, os nenos e nenas con
discapacidade, as persoas con discapacidade con máis necesidades de apoio para
o exercicio da súa autonomía ou para a toma libre de decisións e as que padecen
unha máis acusada exclusión social por razón da súa discapacidade, así como as
persoas con discapacidade que viven habitualmente no medio rural.»
Seis. A letra c) do punto 2 do artigo 10 queda modificada do seguinte xeito:
«c) Apoios complementarios, tales como axudas económicas, tecnolóxicas de
apoio, servizos ou tratamentos especializados, outros servizos persoais, así como
outras formas de asistencia humana ou animal. En particular, axudas e servizos
auxiliares para a comunicación, como sistemas aumentativos e alternativos,
sistemas de apoios á comunicación oral e lingua de signos, sistemas de
comunicación táctil e outros dispositivos que permitan a comunicación.»
Sete. Engádese un novo artigo 10 bis coa seguinte redacción:
«Artigo 10 bis.

Igualdade de trato en acceso a bens e servizos.

1. Todas as persoas físicas ou xurídicas que, no sector público ou no privado,
fornezan bens ou servizos dispoñibles para o público, ofrecidos fóra do ámbito da
vida privada e familiar, estarán obrigadas, nas súas actividades e nas transaccións
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conseguintes, ao cumprimento do principio de igualdade de oportunidades das
persoas con discapacidade, evitando discriminacións, directas ou indirectas, por
razón de discapacidade.
2. O previsto no punto anterior non afecta a liberdade de contratación, incluída
a liberdade da persoa de elixir a outra parte contratante, sempre e cando a
devandita elección non veña determinada pola súa discapacidade.
3. Malia o disposto nos puntos anteriores, serán admisibles as diferenzas de
trato no acceso a bens e servizos cando estean xustificadas por un propósito
lexítimo e os medios para logralo sexan adecuados, proporcionados e necesarios.»
Oito.

O punto 1 do artigo 15 queda modificado nos seguintes termos:

«1. As persoas con discapacidade, incluídos os nenos e as nenas, e as súas
familias, a través das súas organizacións representativas, participarán na
preparación, elaboración e adopción das decisións que lles concirnen, sendo obriga
das administracións públicas, na esfera das súas respectivas competencias,
promover as condicións para asegurar que esta participación sexa real e efectiva.
De igual xeito, promoverase a súa presenza permanente nos órganos das
administracións públicas, de carácter participativo e consultivo, cuxas funcións
estean directamente relacionadas con materias que teñan incidencia en esferas de
interese preferente para persoas con discapacidade e as súas familias.»
Nove.

Dáse unha nova redacción ao punto 1 do artigo 20:

«1. Naqueles procesos xurisdicionais en que das alegacións da parte
demandante se deduza a existencia de indicios fundados de discriminación por
razón de discapacidade, corresponderá á parte demandada a achega dunha
xustificación obxectiva e razoable, suficientemente probada, da conduta e das
medidas adoptadas e da súa proporcionalidade.
Cando no proceso xurisdicional se suscitase unha cuestión de discriminación
por razón de discapacidade, o xuíz ou tribunal, por instancia de parte, poderá
solicitar informe ou ditame dos organismos públicos competentes.»
Dez.

Engádese un novo artigo 21 coa seguinte redacción:

«Artigo 21.

Consecuencias do incumprimento das prohibicións.

Sen prexuízo doutras accións e dereitos previstos na lexislación civil e
mercantil, a persoa que, no ámbito de aplicación do artigo 10 bis, sufra unha
conduta discriminatoria por razón de discapacidade terá dereito a indemnización
polos danos e perdas sufridos.»
Once.

Engádese unha disposición adicional quinta coa seguinte redacción:

«Disposición adicional quinta.
titularidade estatal.

Memoria de accesibilidade nas infraestruturas de

Os proxectos sobre as infraestruturas de interese xeral de transporte, como
estradas, ferrocarrís, aeroportos e portos, promovidos pola Administración xeral do
Estado, incorporarán unha memoria de accesibilidade que examine as alternativas
e determine as solucións técnicas necesarias para garantir a accesibilidade
universal e non-discriminación a todos os cidadáns con discapacidade.
Sen prexuízo do sinalado no parágrafo anterior, cando, á vista das
características do proxecto, este non incida na accesibilidade, non será necesaria a
devandita memoria, circunstancia que se acreditará mediante certificación do
órgano de contratación.»
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Engádese unha disposición adicional sexta coa seguinte redacción:

«Disposición adicional sexta.

Observatorio Estatal da Discapacidade.

1. Considérase o Observatorio Estatal da Discapacidade como un instrumento
técnico da Administración xeral do Estado que, a través da Dirección Xeral de
Coordinación de Políticas Sectoriais sobre a Discapacidade do Ministerio de
Sanidade, Política Social e Igualdade, se encarga da recompilación, sistematización,
actualización, xeración de información e difusión relacionada co ámbito da
discapacidade.
2. Con carácter anual, o Observatorio Estatal da Discapacidade confeccionará
un informe amplo e integral sobre a situación e evolución da discapacidade en
España, que se elevará ao Consello Nacional da Discapacidade, para coñecemento
e debate.
3. O Observatorio Estatal da Discapacidade configúrase, así mesmo, como
instrumento de promoción e orientación das políticas públicas de conformidade coa
Convención internacional da ONU sobre os dereitos das persoas con
discapacidade.
4. O cumprimento das funcións dirixidas ao desenvolvemento dos obxectivos
xerais do Observatorio Estatal da Discapacidade non suporá incremento do gasto
público.»
Trece. Modifícase a redacción das disposicións derradeiras quinta, sexta, oitava e
novena da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, nondiscriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, que quedarán
nos seguintes termos:
«Disposición derradeira quinta. Condicións básicas de accesibilidade e nondiscriminación nas relacións coas administracións públicas.
1. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
establecerá as condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación que,
segundo o previsto no artigo 10, deberán reunir as oficinas públicas, dispositivos e
servizos de atención ao cidadán e aqueles de participación nos asuntos públicos,
incluídos os relativos á Administración de xustiza e á participación na vida política e
os procesos electorais.
En particular, dentro deste prazo, o Goberno adoptará para as persoas con
discapacidade as normas que, con carácter xeral e en aplicación do principio de
servizo aos cidadáns, prevé o artigo 4 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización
e funcionamento da Administración xeral do Estado.
As condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación serán obrigatorias
segundo o calendario seguinte:
No prazo de tres a cinco anos desde a entrada en vigor desta lei, todos os
contornos, produtos e servizos novos serán accesibles, e toda disposición, criterio
ou práctica administrativa discriminatoria será corrixida.
No prazo de doce a catorce anos desde a entrada en vigor desta lei, todos os
contornos, produtos e servizos existentes e toda disposición, criterio ou práctica
cumprirán as exixencias de accesibilidade e non-discriminación.
2. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade daqueles contornos ou
sistemas que se consideren máis relevantes desde o punto de vista da nondiscriminación e a accesibilidade universal.
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Disposición derradeira sexta. Condicións básicas de accesibilidade e nondiscriminación para o acceso e utilización dos bens e servizos á disposición do
público.
1. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
aprobará unhas condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación,
segundo o previsto no artigo 10 desta lei, para o acceso e utilización dos bens e
servizos á disposición do público polas persoas con discapacidade. As devanditas
condicións básicas serán obrigatorias segundo o calendario seguinte:
Nos bens e servizos novos de titularidade pública, no prazo de cinco a sete
anos desde a entrada en vigor desta lei; nos novos de titularidade privada que
concerten ou fornezan as administracións públicas, no prazo de sete a nove anos;
e no resto de bens e servizos de titularidade privada que sexan novos, no prazo de
dez a doce anos.
Nos bens e servizos xa existentes e que sexan susceptibles de axustes
razoables, tales axustes deberán realizarse no prazo de dez a doce anos desde a
entrada en vigor desta lei, cando sexan bens e servizos de titularidade pública ou
bens e servizos de titularidade privada que concerten ou fornezan as
administracións públicas, e no prazo de doce a catorce anos cando se trate do
resto de bens e servizos de titularidade privada.
2. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade a bens ou servizos que
se consideren máis relevantes desde o punto de vista da non-discriminación e
accesibilidade universal.
Disposición derradeira oitava. Condicións básicas de accesibilidade e nondiscriminación para o acceso e utilización dos medios de transporte.
1. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
aprobará, segundo o previsto no artigo 10 desta lei, e en razón das necesidades,
peculiaridades e exixencias que concorran en cada suposto, unhas condicións
básicas de accesibilidade e non-discriminación para o acceso e utilización dos
medios de transporte por persoas con discapacidade. As devanditas condicións
serán obrigatorias nos seguintes prazos a partir da entrada en vigor desta lei: de
cinco a sete anos para as infraestruturas e material de transporte novo, e de doce a
catorce anos para todos aqueles existentes que sexan susceptibles de axustes
razoables.
2. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes medios
de transporte, no que se considere máis relevante desde o punto de vista da nondiscriminación e da accesibilidade universal.
Disposición derradeira novena. Condicións básicas de accesibilidade e nondiscriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados e
edificacións.
1. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
aprobará, segundo o previsto no seu artigo 10, unhas condicións básicas de
accesibilidade e non-discriminación para o acceso e utilización dos espazos
públicos urbanizados e as edificacións, que serán obrigatorias no prazo de cinco a
sete anos desde a entrada en vigor desta lei para os espazos e edificacións novos
e no prazo de doce a catorce anos para todos aqueles existentes que sexan
susceptibles de axustes razoables.
2. No prazo de dous anos desde a entrada en vigor desta lei, o Goberno
deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos espazos públicos
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urbanizados e edificacións, no que se considere máis relevante desde o punto de
vista da non-discriminación e da accesibilidade universal.»
Artigo 2. Modificación da Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as
linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas.
Modifícase a Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de
signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas
xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, do xeito seguinte:
Un.

Modifícase o artigo 14.1, que queda redactado nos seguintes termos:

«1. Os poderes públicos garantirán as medidas necesarias para que os medios
de comunicación social, de conformidade co previsto na súa regulación específica,
sexan accesibles ás persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas
mediante a incorporación das linguas de signos españolas.»
Dous.

Modifícase o artigo 14.3, que queda redactado nos seguintes termos:

«3. Estableceranse as medidas necesarias para incentivar o acceso ás
telecomunicacións en linguas de signos españolas.»
Artigo 3. Modificación da Lei 49/2007, do 26 de decembro, de infraccións e sancións en
materia de igualdade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal
das persoas con discapacidade.
O artigo 6 da Lei 49/2007, do 26 de decembro, de infraccións e sancións en materia
de igualdade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das persoas
con discapacidade, queda modificado do seguinte xeito:
«Artigo 6.

Sancións accesorias.

Cando as infraccións sexan graves ou moi graves, os órganos competentes
propoñerán, ademais da sanción que proceda, a prohibición de concorrer en
procedementos de outorgamento de axudas oficiais, consistentes en subvencións
ou calquera outra axuda no sector de actividade en cuxo ámbito se produce a
infracción, por un período máximo dun ano, no caso das graves, e de dous, no
caso das moi graves.
Cando as infraccións sexan moi graves, ademais os órganos competentes
proporán a supresión, cancelación ou suspensión total ou parcial de axudas
oficiais, consistentes en subvencións e calquera outra que a persoa sancionada
tiver recoñecidas no sector de actividade en cuxo ámbito se produce a infracción.
A comisión dunha infracción moi grave polas institucións que presten servizos
sociais poderá comportar a inhabilitación para o exercicio das actividades de
coidado, tanto para persoas físicas como xurídicas, por un prazo máximo de cinco
anos.»
Artigo 4. Modificación do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
O artigo 46.1 do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, queda modificado como
segue:
«Sen prexuízo das sancións a que se refire o artigo 40.1, e agás o establecido
no artigo 46 bis desta lei, os empresarios que cometesen a infracción grave prevista
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no artigo 15.3 ou as infraccións moi graves tipificadas nos artigos 16 e 23 desta lei,
en materia de emprego e protección por desemprego:
a) Perderán automaticamente as axudas, bonificacións e, en xeral, os
beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, con efectos desde
a data en que se cometeu a infracción.
b) Poderán ser excluídos do acceso a tales beneficios por un período máximo
de dous anos.
c) Nos supostos previstos nos puntos 3 e 4 do artigo 16, quedan obrigados,
en todo caso, á devolución das cantidades obtidas indebidamente e das non
aplicadas ou aplicadas incorrectamente.»
Artigo 5. Modificación da Lei 30/1979, do 27 de outubro, sobre extracción e transplante
de órganos.
Un. Modifícase o artigo 4, que queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 4.
A obtención de órganos procedentes dun doador vivo, para o seu ulterior
enxerto ou implantación noutra persoa, poderá realizarse se se cumpren os
seguintes requisitos:
a) Que o doador sexa maior de idade.
b) Que o doador goce de plenas facultades mentais e fose previamente
informado das consecuencias da súa decisión. Esta información referirase ás
consecuencias previsibles de orde somática, psíquica e psicolóxica e ás eventuais
repercusións que a doazón poida ter sobre a súa vida persoal, familiar e profesional,
así como aos beneficios que co transplante se espera que vaia conseguir o
receptor.
c) Que o doador outorgue o seu consentimento de forma expresa, libre e
consciente, debendo manifestalo, por escrito, ante a autoridade pública que
regulamentariamente se determine, logo das explicacións do médico que vai
efectuar a extracción, obrigado este tamén a asinar o documento de cesión do
órgano. En ningún caso poderá efectuarse a extracción sen o asinamento previo
deste documento.
Para os efectos establecidos nesta lei, non poderá obterse ningún tipo de órganos
de persoas que, por deficiencias psíquicas ou enfermidade mental ou por calquera
outra causa, non poidan outorgar o seu consentimento expreso, libre e consciente.
d) Que o destino do órgano extraído sexa o seu transplante a unha persoa
determinada, co propósito de mellorar substancialmente a súa esperanza ou as
súas condicións de vida, garantíndose o anonimato do receptor.
e) Se o doador for unha persoa con discapacidade que cumpra os requisitos
previstos nos puntos anteriores, a información e o consentimento deberán
efectuarse en formatos adecuados, seguindo as regras marcadas polo principio do
deseño para todos, de maneira que lle resulten accesibles e comprensibles ao seu
tipo de discapacidade.»
Dous. Modifícase o artigo 6, que queda redactado nos seguintes termos:
«Artigo 6.
O responsable da unidade médica en que vaia realizarse o transplante só
poderá dar a súa conformidade se se cumpren os seguintes requisitos:
a) Que o receptor sexa plenamente consciente do tipo de intervención que se
vai efectuar, coñecendo os posibles riscos e as previsibles vantaxes que, tanto
física como psiquicamente, poidan derivar do transplante.
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b) Que o receptor sexa informado de que se efectuaron nos casos precisos
os necesarios estudos inmunolóxicos de histocompatibilidade ou outros que sexan
procedentes, entre doador e futuro receptor, efectuados por un laboratorio
acreditado polo Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. A información
deberá efectuarse en formatos adecuados, seguindo as regras marcadas polo
principio do deseño para todos, de maneira que resulten accesibles e comprensibles
ás persoas con discapacidade.
c) Que o receptor exprese, por escrito ou outro medio adecuado á súa
discapacidade, o seu consentimento para a realización do transplante cando se
trate dun adulto xuridicamente responsable dos seus actos, ou por medio dos seus
representantes legais, pais ou titores se estiver incapacitado ou no caso de
menores de idade. No caso de que o receptor sexa unha persoa con discapacidade,
deberán terse en conta as circunstancias persoais do individuo, a súa capacidade
para tomar a devandita decisión en concreto e preverse a prestación de apoio para
a toma destas decisións. Tratándose de persoas con discapacidade con
necesidades de apoio para a toma de decisións, haberá que aterse á libre
determinación da persoa logo de que dispuxese dos apoios e asistencias
adecuados ás súas concretas circunstancias.»
Artigo 6.

Modificación da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.

A Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, queda modificada do seguinte xeito:
Un.

Os puntos 1 e 2 do artigo 10 quedan modificados nos seguintes termos:

«1. Todos teñen os seguintes dereitos con respecto ás distintas
administracións públicas sanitarias:
Ao respecto á súa personalidade, dignidade humana e intimidade, sen que
poida ser discriminado pola súa orixe racial ou étnica, por razón de xénero e
orientación sexual, de discapacidade ou de calquera outra circunstancia persoal ou
social.
2. Á información sobre os servizos sanitarios a que pode acceder e sobre os
requisitos necesarios para o seu uso. A información deberá efectuarse en formatos
adecuados, seguindo as regras marcadas polo principio de deseño para todos, de
maneira que resulten accesibles e comprensibles ás persoas con discapacidade.»
Dous.

Engádese un novo punto ao artigo 18, coa seguinte redacción:

«18. A promoción, extensión e mellora dos sistemas de detección precoz de
discapacidades e dos servizos destinados a previr e reducir ao máximo a aparición
de novas discapacidades ou a intensificación das preexistentes.»
Artigo 7. Modificación da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da
autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e
documentación clínica.
Modifícase o punto 5 do artigo 9 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica
reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e
documentación clínica, nos seguintes termos:
«5. A prestación do consentimento por representación será adecuada ás
circunstancias e proporcionada ás necesidades que se vaian atender, sempre en
favor do paciente e con respecto á súa dignidade persoal. O paciente participará na
medida do posible na toma de decisións ao longo do proceso sanitario. Se o
paciente é unha persoa con discapacidade, ofreceránselle as medidas de apoio
pertinentes, incluída a información en formatos adecuados, seguindo as regras
marcadas polo principio do deseño para todos, de maneira que resulten accesibles
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e comprensibles ás persoas con discapacidade, para favorecer que poida prestar
por si o seu consentimento.»
Artigo 8. Modificación da Lei 14/2006, do 26 de maio, sobre técnicas de reprodución
humana asistida.
A Lei 14/2006, do 26 de maio, sobre técnicas de reprodución humana asistida, queda
modificada como segue:
Un.

O punto 4 do artigo 5 queda modificado nos seguintes termos:

«4. O contrato formalizarase por escrito entre os doadores e o centro
autorizado. Antes da formalización, os doadores deberán ser informados dos fins e
consecuencias do acto. A información e o consentimento deberán efectuarse en
formatos adecuados, seguindo as regras marcadas polo principio do deseño para
todos, de maneira que resulten accesibles e comprensibles ás persoas con
discapacidade.»
Dous.

Engádese un novo punto 4 ao artigo 6 coa seguinte redacción:

«4. A información e o consentimento a que se refiren os puntos anteriores
deberán realizarse en formatos adecuados, seguindo as regras marcadas polo
principio do deseño para todos, de maneira que resulten accesibles e comprensibles
ás persoas con discapacidade.»
O actual punto 4 pasa a ser o 5.
Tres.

Engádese un novo punto 7 ao artigo 11 coa seguinte redacción:

«7. A información e o consentimento a que se refiren os puntos anteriores
deberán realizarse en formatos adecuados, seguindo as regras marcadas polo
principio do deseño para todos, de maneira que resulten accesibles e comprensibles
ás persoas con discapacidade.»
O actual punto 7 pasa a ser o 8.
Catro. A letra a) do punto 1 do artigo 15 queda modificada nos seguintes termos:
«a) Que se conte co consentimento escrito da parella ou, se é o caso, da
muller, logo da explicación pormenorizada dos fins que se perseguen coa
investigación e as súas implicacións. Os devanditos consentimentos especificarán
en todo caso a renuncia da parella ou da muller, se é o caso, a calquera dereito de
natureza dispositiva, económica ou patrimonial sobre os resultados que poidan
derivar de maneira directa ou indirecta das investigacións que se leven a cabo. A
información e o consentimento deberán efectuarse en formatos adecuados,
seguindo as regras marcadas polo principio do deseño para todos, de maneira que
resulten accesibles e comprensibles ás persoas con discapacidade.»
Artigo 9. Modificación da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema
Nacional de Saúde.
Modifícase o punto 2 do artigo 3 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e
calidade do Sistema Nacional de Saúde, que queda redactado do seguinte xeito:
«2. As administracións públicas orientarán as súas accións en materia de
saúde incorporando medidas activas que impidan a discriminación de calquera
colectivo de poboación que por razóns culturais, lingüísticas, relixiosas, sociais ou
de discapacidade teña especial dificultade para o acceso efectivo ás prestacións
sanitarias do Sistema Nacional de Saúde.»
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Artigo 10. Modificación da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das
profesións sanitarias.
Modifícase o punto 3 do artigo 22 da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación
das profesións sanitarias, que queda redactado nos seguintes termos:
«3. O Goberno, por proposta do Ministerio de Sanidade, Política Social e
Igualdade e logo do informe da Comisión de Recursos Humanos do Sistema
Nacional de Saúde, adoptará as medidas de acción positiva necesarias para que,
nas convocatorias anuais de probas selectivas, para o acceso ás prazas de
formación sanitaria especializada, polo menos, un 7 por cento da totalidade das
prazas ofertadas en cada unha delas sexan cubertas entre persoas con
discapacidade, considerando como tales as definidas no punto 2 do artigo 1 da Lei
51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non-discriminación e
accesibilidade das persoas con discapacidade, sempre que superen o proceso
selectivo e acrediten a discapacidade e a compatibilidade co desempeño das
funcións correspondentes á especialidade a que se opta.
As administracións públicas competentes adoptarán as medidas necesarias
para que, tanto nas probas de acceso como nos postos en que se formen os
adxudicatarios de praza en formación, se leven a cabo as adaptacións e axustes
razoables ás necesidades das persoas con discapacidade.»
Artigo 11. Modificación da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado
público.
Modifícase o punto 1 do artigo 59 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do
empregado público, nos seguintes termos:
«1. Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota non inferior ao 7
por cento das vacantes para seren cubertas entre persoas con discapacidade,
considerando como tales as definidas no punto 2 do artigo 1 da Lei 51/2003, do 2
de decembro, de igualdade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade
universal das persoas con discapacidade, sempre que superen os procesos
selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co desempeño das
tarefas, de xeito que progresivamente se acade o 2 por cento dos efectivos totais
en cada Administración pública.
A reserva do mínimo do 7 por cento realizarase de maneira que, polo menos, o
2 por cento das prazas ofertadas o sexa para seren cubertas por persoas que
acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas ofertadas o sexa para
persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.»
Artigo 12.

Modificación da Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre protección civil.

A Lei 2/1985, do 21 de xaneiro, sobre protección civil, queda modificada do seguinte
xeito:
Un. Engádese un segundo parágrafo ao punto 1 do artigo 1 da Lei 2/1985, do 21 de
xaneiro, sobre protección civil, coa seguinte redacción:
«Esta acción terá en consideración as especiais características do grupo social
das persoas con discapacidade.»
Dous.

Engádese unha nova letra e) ao artigo 9, coa seguinte redacción:

«e) Os criterios para que os procedementos de actuación dos diferentes
servizos de intervención garantan a asistencia necesaria ás persoas con
discapacidade.»
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Artigo 13. Modificación da Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación internacional para
o desenvolvemento.
Un. Modifícase a letra c) do artigo 7 da Lei 23/1998, do 7 de xullo, de cooperación
internacional para o desenvolvemento, nos seguintes termos:
«c) Protección e respecto dos dereitos humanos, igualdade de oportunidades,
non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade,
participación e integración social da muller e defensa dos grupos de poboación
máis vulnerables (menores, con especial atención á erradicación da explotación
laboral infantil, refuxiados, desprazados, retornados, indíxenas, minorías).»
Dous.

Engádese un punto 2 ao artigo 9, coa seguinte redacción:

«2. Estes instrumentos deberán ser inclusivos e accesibles para as persoas
con discapacidade.»
Artigo 14.

Modificación da Lei 50/1980, do 8 de outubro, de contrato de seguro.

Engádese unha nova disposición adicional na Lei 50/1980, do 8 de outubro, de
contrato de seguro, coa seguinte redacción:
«Disposición adicional cuarta.

Non discriminación por razón de discapacidade.

Non se poderá discriminar as persoas con discapacidade na contratación de
seguros. En particular, prohíbese a denegación de acceso á contratación, o
establecemento de procedementos de contratación diferentes dos habitualmente
utilizados polo asegurador ou a imposición de condicións máis onerosas, por razón
de discapacidade, agás que se atopen fundadas en causas xustificadas,
proporcionadas e razoables, que se encontren documentadas previa e
obxectivamente.»
Artigo 15.

Modificación da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal.

Un. Modifícase o punto 2 do artigo 10 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre
propiedade horizontal, que queda redactado do seguinte xeito:
«2. Así mesmo, a comunidade, por instancia dos propietarios en cuxa vivenda
vivan, traballen ou presten os seus servizos altruístas ou voluntarios persoas con
discapacidade, ou maiores de 70 anos, virá obrigada a realizar as actuacións e
obras de accesibilidade que sexan necesarias para un uso adecuado á súa
discapacidade dos elementos comúns, ou para a instalación de dispositivos
mecánicos e electrónicos que favorezan a súa comunicación co exterior, cuxo
importe total non exceda doce mensualidades ordinarias de gastos comúns.
O disposto neste punto non será aplicable cando a unidade familiar a que
pertenza algún dos propietarios que forman parte da comunidade teña ingresos
anuais inferiores a 2,5 veces o indicador público de renda de efectos múltiples
(IPREM), excepto no caso de que as subvencións ou axudas públicas a que esa
unidade familiar poida ter acceso impidan que o custo anual repercutido das obras
que a afecten, privativas ou nos elementos comúns, supere o 33 por cento dos
seus ingresos anuais.»
Dous. Modifícase o punto 3 do artigo 11 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre
propiedade horizontal, que queda redactado do seguinte xeito:
«3. Cando se adopten validamente acordos para a realización de obras de
accesibilidade, a comunidade quedará obrigada ao pagamento dos gastos, aínda
cando o seu importe exceda doce mensualidades ordinarias de gastos comúns.»
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Artigo 16. Modificación da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da
información e de comercio electrónico.
Engádese un punto novo na disposición adicional quinta da Lei 34/2002, do 11 de
xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, coa seguinte
redacción:
«Disposición adicional quinta. Accesibilidade para as persoas con discapacidade
e de idade avanzada á información proporcionada por medios electrónicos.
As páxinas da internet que sirvan de soporte ou canle ás redes sociais en liña
desenvolvidas por entidades cuxo volume anual de operacións, calculado conforme
o establecido na normativa do imposto sobre o valor engadido, exceda os
6.101.121,04 euros deberán satisfacer, a partir do 31 de decembro de 2012, como
mínimo, o nivel medio dos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente
recoñecidos. Excepcionalmente, esta obriga non será aplicable cando unha
funcionalidade ou servizo non dispoña dunha solución tecnolóxica que permita a
súa accesibilidade.»
Artigo 17.

Modificación da Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar.

Modifícase o primeiro parágrafo do punto 1 da disposición adicional décima da Lei
39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar, que queda redactado como segue:
«Disposición adicional décima. Reordenación dos escalafóns das escalas
auxiliares e do corpo auxiliar de especialistas do Exército de Terra.
1. Esta disposición é aplicable aos oficiais das escalas auxiliares de infantaría,
cabalaría, artillaría, enxeñeiros, intendencia, sanidade, farmacia e veterinaria e do
corpo auxiliar de especialistas do Exército de Terra que se atopaban en servizo
activo en calquera emprego o día 21 de abril de 1974, data de entrada en vigor da
Lei 13/1974, do 30 de marzo, de organización das escalas básicas de suboficiais e
especial de xefes e oficiais do Exército de Terra, que declarou a extinguir aquelas.
Quedan excluídos os que non realizaron ou non superaron o curso de aptitude para
o acceso ás escalas auxiliares e ao corpo auxiliar de especialistas, excepto aqueles
que pola lexislación vixente estaban exentos de realizalos.»
Artigo 18.

Modificación da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

Engádese un novo artigo 70 bis á Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do
sector público, coa seguinte redacción:
«Artigo 70 bis.
Os órganos de contratación ponderarán, nos supostos en que isto sexa
obrigatorio, que os licitadores cumpran o disposto na Lei 13/1982, do 7 de abril, de
integración social dos minusválidos, relativo á obriga de contar cun 2 por cento de
traballadores con discapacidade ou adoptar as medidas alternativas
correspondentes.
Para tal efecto e de ser o caso, os pregos de cláusulas administrativas
particulares poderán incorporar na cláusula relativa á documentación que teñen
que achegar os licitadores a exixencia de que se achegue un certificado da
empresa en que conste tanto o número global de traballadores de cadro de persoal
como o número particular de traballadores con discapacidade nela ou, no caso de
que se optase polo cumprimento das medidas alternativas legalmente previstas,
unha copia da declaración de excepcionalidade e unha declaración do licitador
coas concretas medidas aplicadas para tal efecto.»
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Artigo 19. Modificación da Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos
minusválidos.
Modifícase o punto 1 do artigo 57 da Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social
dos minusválidos, que queda redactado do seguinte xeito:
«Artigo 57.
1. Nos proxectos de vivendas protexidas, programarase un mínimo dun 4 por
cento coas características construtivas adecuadas para garantir o acceso e
desenvolvemento cómodo e seguro das persoas con discapacidade.
No caso das vivendas obxecto de reserva previstas neste artigo e destinadas
ao alugamento, poderán adxudicarse a persoas con discapacidade individualmente
consideradas ou a asociacións ou fundacións integradas no sector non lucrativo da
discapacidade, sempre que neste último suposto sexan destinadas por esas
entidades a usos sociais de inclusión e promoción da vida autónoma como
vivendas asistidas, vivendas compartidas, vivendas de apoio ou a proxectos de
vida independente de persoas con discapacidade.»
Disposición adicional primeira. Garantía do respecto á repartición de competencias
constitucional e estatutariamente vixente.
A adaptación normativa á Convención internacional sobre os dereitos das persoas
con discapacidade desenvolverase sen prexuízo das competencias das comunidades
autónomas.
Disposición adicional segunda.
autónomas.

Subministración de información das comunidades

De acordo cos principios de información mutua e colaboración entre administracións
públicas e co previsto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal, e co fin de garantir o cumprimento das obrigas previstas en tratados e
convenios internacionais, as comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias,
remitirán anualmente ao Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade datos
estatísticos sobre a situación das persoas con discapacidade, na forma que se estableza
regulamentariamente. A achega dos datos relativos ao emprego e ás condicións de traballo
das persoas con discapacidade rexerase pola súa normativa específica.
Disposición adicional terceira.

Solicitude de asignación de emprego.

O persoal incluído e afectado pola modificación formulada na disposición adicional
décima da Lei 39/2007, do 19 de novembro, da carreira militar, que figura no artigo 16,
poderá, no prazo de seis meses a partir da entrada en vigor desta lei, solicitar o emprego
e a antigüidade asignados a aquel que o siga nos seus escalafóns de orixe nas escalas
auxiliares e corpo de especialistas do Exército de Terra e que figuren na reordenación
definitiva á que fai referencia a disposición adicional décima da Lei 39/2007, do 19 de
novembro.
Disposición adicional cuarta.

Remisión de informes.

O Goberno remitirá á Comisión para as Políticas Integrais da Discapacidade do
Congreso dos Deputados un informe bienal sobre balance e indicadores de evolución do
grao de accesibilidade e de inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade.
Disposición adicional quinta.

Análise de impacto normativo.

As memorias de análises de impacto normativo, que deben achegarse aos
anteproxectos de lei e aos proxectos de regulamento, incluirán o impacto da norma en
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materia de igualdade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal das
persoas con discapacidade, cando o devandito impacto sexa relevante.
Disposición adicional sexta.
límite.

Medidas en favor das persoas con capacidade intelectual

O Goberno, no marco da Estratexia global de acción para o emprego de persoas con
discapacidade, e no prazo de doce meses, presentará medidas de acción positiva
dirixidas a promover o acceso ao emprego das persoas con capacidade intelectual límite,
que teñan recoñecida oficialmente esta situación, aínda que non acaden un grao de
discapacidade do 33 por cento. Regulamentariamente o Goberno determinará o grao
mínimo de discapacidade necesario para que opere esta aplicación.
Disposición adicional sétima. Adaptación normativa relativa ao exercicio da capacidade
xurídica polas persoas con discapacidade, en igualdade de condicións.
O Goberno, no prazo dun ano a partir da entrada en vigor desta lei, remitirá ás Cortes
Xerais un proxecto de lei de adaptación normativa do ordenamento xurídico para dar
cumprimento ao artigo 12 da Convención internacional sobre os dereitos das persoas con
discapacidade, no relativo ao exercicio da capacidade xurídica polas persoas con
discapacidade, en igualdade de condicións que as demais en todos os aspectos da vida.
O devandito proxecto de lei establecerá as modificacións necesarias no proceso xudicial
de determinación de apoios para a toma libre de decisións das persoas con discapacidade
que os precisen.
Disposición adicional oitava.
accesibilidade.

Axudas ás comunidades de propietarios para melloras de

A Administración xeral do Estado establecerá, no marco das políticas oficiais de
promoción da vivenda, liñas de axudas dirixidas ás comunidades de propietarios para a
realización de actuacións e obras de accesibilidade que se orienten á mellora da calidade
de vida de persoas con discapacidade e das persoas maiores.
Disposición derradeira primeira.
persoas con discapacidade.

Cumprimento da reserva de postos de traballo para

O Goberno, no prazo dun ano e no marco da Estratexia global de acción para o
emprego de persoas con discapacidade, promoverá a adopción de medidas para:
a) Asegurar o cumprimento da cota de reserva do 2 por cento dos postos de traballo
para persoas con discapacidade nas empresas de máis de 50 traballadores mediante a
contratación directa.
b) Establecer condicións nos contratos do sector público relacionadas coa
porcentaxe de emprego das persoas con discapacidade na execución daqueles.
c) Avaliar as medidas existentes e estudar medidas alternativas que conduzan ao
aumento da contratación no emprego ordinario, co obxecto de configurar un conxunto de
medidas máis eficiente.
Disposición derradeira segunda.
legais.

Autorización ao Goberno para a refundición de textos

O Goberno elaborará e aprobará, no prazo dun ano desde a entrada en vigor desta lei
e logo de consulta ao Consello Nacional da Discapacidade, un texto refundido no cal se
regularicen, aclaren e harmonicen a Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos
minusválidos, a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, nondiscriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, e a Lei 49/2007,
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do 26 de decembro, de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades,
non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
Disposición derradeira terceira.

Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».
Polo tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autoridades, que cumpran e fagan cumprir
esta lei.
Madrid, 1 de agosto de 2011.
JUAN CARLOS R.
O presidente do Goberno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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