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S U M A R I O*
 

 
 
 
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 

 
 
 
I. PROXECTO DE LEI DE ACCESIBILIDADE – BOPG núm. 220 
fasc. 1º, 3-1-14. 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento 
de desenvolvemento e execución da lei de accesibilidade e supresión 
de barreiras na comunidade autónoma de Galicia. 

• Decreto 66/2001 do 22 de marzo, polo que se determina a 
documentación relativa á xustificación do cumprimento da normativa de 
accesibilidade e de prevención e protección contra incendios que 
deberán aportar os interesados nos procedementos de autorizacións 
turísticas.  

• Decreto 300/2002, do 24 de outubro, polo que se crea e regula o 
Consello Galego de Persoas con Discapacidade. 

• Decreto 8/2004, do 8 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 
300/2002, do 24 de outubro, polo que se crea e regula o Consello 
Galego de Persoas con Discapacidade. 

• Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre o acceso ó contorno das 
persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia. 

• Orde do 13 de xullo de 2012 pola que se aproba a Guía de actuación 
coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou adultas con 
discapacidade e se aproba a súa utilización no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

• Guía de actuación coordinada contra o maltrato de persoas maiores ou 
adultas con discapacidade.marzo 2012. 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90220_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90220_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei8_1997.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000229/Anuncio4F72_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010402/Anuncio56AE_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2002/20021108/Anuncio165FA_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2004/20040119/Anuncio1B3E_gl.html
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei10_2003.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120724/AnuncioCA05-160712-0005_gl.html
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Guias/guia_de_actuacion-version_marzo.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Guias/guia_de_actuacion-version_marzo.pdf
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• Código de accesibilidade Xunta de Galicia, Consellería de Asuntos 
Sociais, Dirección Xeral do Maior e de Persoas con Discapacidade. 

• Informe executivo do estudo sobre discapacidade e xénero: 
aproximación á situación das mulleres con discapacidade en Galicia. 
Secretaría Xeral de Igualdade e Secretaría Xeral de Política Social. 
Novembro 2011. 

• Plan de acción integral para as persoas con discapacidade de Galicia, 
2010-2013 (PAIPDG) 

• Estratexia en materia de prevención e detección precoz da dependencia 
en Galicia, horizonte 2020. Secretaría Xeral de Política Social, junio 
2013. 

• O uso das TIC para a integración laboral das persoas con discapacidade 
na empresa galega. Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 
o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 2011 

 
 
      Normativa estatal 
 

• Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social. 

• Lei 15/1995, do 30 de maio, sobre límites do dominio sobre inmobles 
para eliminar barreiras arquitectónicas a las persoas con discapacidade. 

• Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e 
do comercio electrónico. (Disposición. adicional 5a.) 

• Real Decreto 1417/2006, do 1 de decembro, polo que se establece o 
sistema arbitral para a resolución de queixas e reclamacións en materia 
de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade por 
razón de discapacidade.  

• Real Decreto 366/2007, do 16 de marzo, polo que se establecen as 
condicións de accesibilidade e non discriminación das persoas con 
discapacidade nas súas relacións coa Administración Xeral do Estado 

• Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas 
con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados e edificacións. 

• Lei 10/2007, do 22 de xuño, da lectura, do libro e das bibliotecas. (Artigo. 
14.6i e Disposición Adicional 3a, 2) 

• Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de 
signos españolas e se regulan os medios de apolo á comunicación oral 
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordo cegas. 

• Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas 

http://benestar.xunta.es/web/portal/codigo-de-accesibilidade
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Estudos_e_informes/INFORME_EXECUTIVO_ESTUDO_Discapacidade_e_xenero_en_Galicia_v3.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Estudos_e_informes/INFORME_EXECUTIVO_ESTUDO_Discapacidade_e_xenero_en_Galicia_v3.pdf
http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas?content=%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0009.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Plan_ou_programa/&activo2=sop6
http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas?content=%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0009.html&category=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Plan_ou_programa/&activo2=sop6
http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0030.html
http://benestar.xunta.es/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0030.html
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/20111202_informe_final_discapacidade_definitivo.pdf
http://imit.xunta.es/export/sites/imit/descargas/20111202_informe_final_discapacidade_definitivo.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-12914
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Lexislacions/rd_1417.2006_sistema_arbitral.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6239
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-9607
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12351
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19968
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con discapacidade ás tecnoloxías, produtos y servizos relacionados coa 
sociedade da información e medios de comunicación social. 

• Real Decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se regulan as 
condicións básicas de accesibilidade y non discriminación para o acceso 
e utilización dos modos de transporte para persoas con discapacidade. 

• Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do 
medio rural. (Artigos. 2h e 29a) 

• Orden VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados. 

• Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual. (Artigos 
6.3, 6.6, 8, 58.4, e disposición transitoria 5a) 

• Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención 
Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. 

• Real Decreto 1276/2011, do 16 de setembro , de adaptación normativa á 
Convención Internacional sobre os dereitos das persoas con 
discapacidade. 

• Estratexia española sobre discapacidade 2012-2020 
 

 
 
      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Lei 1/1999, do 31 de marzo, pola que se regula a atención ás persoas 
con discapacidade. 

• Decreto 293/2009, do 7 de xullo, polo que se regulan as normas para a 
accesibilidade nas infraestruturas, o urbanismo, a edificación e o 
transporte na Comunidade autónoma de Andalucía.  

• Lei 11/2011, do 5 de decembro, pola que se regula ouso da lingua de 
signos española e os medios de apoio á comunicación oral das persoas 
xordas, con discapacidade auditiva e con sordoceguera en Andalucía. 

 
      ARAGÓN 
 

• Lei 3/1997, do 7 de abril, de promoción da Accesibilidade e supresión 
de barreiras arquitectónicas, urbanísticas, de Transportes e da 
comunicación. 

• Decreto 19/1999, do 9 de febreiro, polo que se regula a promoción da 
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, urbanísticas, de 
transportes y de la comunicación. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20785
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21493
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4057
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13241
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/16600/3-1-5/real-decreto-1276-2011-de-16-de-septiembre-de-adaptacion-normativa-a-la-convencion-internacional-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad.aspx
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26112/Estrategia2012_2020.pdf
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209917
http://www.mldm.es/BA/PDF/BOJA_D20090293.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-20375
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/02/pdfs/A13977-13985.pdf
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%2019-1999.pdf
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• Decreto 108/2000, do 29 de maio, de modificación do decreto 19/199, 
de 9 de febreiro, polo que se regula a promoción da accesibilidade e 
supresión de barreiras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y da 
comunicación. 

 
 
 
      ASTURIAS 
 

• Lei 5/1995, do 6 de abril, de promoción da accesibilidade e supresión de 
barreiras. 

• Decreto 37/2003, do 22 de maio, polo que se aproba el Regulamento da 
lei 5/1995, do 6 de abril. 

 
      BALEARES 
 

• Lei 3/1993, do 4 de maio, para a mellora da accesibilidade e da 
supresión das barreiras arquitectónicas. 

 
      CANARIAS 
 

• Lei 8/1995, do 6 de abril, de accesibilidade e supresión de barreiras 
físicas y da comunicación. 

• Decreto 227/1997, do 18 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da lei 8/1995, de 6 de abril 

• Decreto 148/2001, do 9 de xullo, polo que se modifica o Decreto 
227/1997, do 18 de setembro.  

 
      CANTABRIA 
 

• Lei 3/1996, do 24 de setembro, sobre accesibilidade e supresión de 
barreiras arquitectónicas, urbanísticas e da Comunicación. 

 
      CASTELA A MANCHA 
 

• Lei 1/1994, do 24 de maio, de accesibilidade e eliminación de barreiras 
en Castela- A Mancha 

• Decreto 25/1996 do 27 de febreiro, polo que se regula a organización e 
funcionamento do Consello Rexional de Accesibilidadw. 

• Decreto 158/1997 do 2 de decembro, do Código de Accesibilidade de 
Castela-A Mancha. 

 
 

http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20108-2000.pdf
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209919
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%2037-2003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/08/18/pdfs/A24995-25001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1995/050/boc-1995-050-001.pdf
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20227-1997.pdf
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20148-2001.pdf
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209953
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1994/06/24&idDisposicion=123061871037020473
http://pagina.jccm.es/social/aaccesibilidad/10legis/pag276.htm
http://pagina.jccm.es/social/aaccesibilidad/10legis/pag242.htm
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      CASTELA  E LEÓN 
 

• Lei 3/1998, do 24 de xuño, de accesibilidade e supresión de barreiras. 
• Lei 2/2013, do 15 de maio, de igualdade de Oportunidades para as 

persoas con Discapacidade. 
• Decreto 217/2001, do 30 de agosto, polo que se aproba o Regulamento 

de accesibilidade e supresión de barreiras. 
 

      CATALUÑA 
 

• Lei 20/1991, do 25 de novembro, de promoción da accesibilidade e de 
supresión de barreiras arquitectónicas. 

• Decreto 135/1995, do 24 de marzo, de desenvolvemento da Lei 
20/1991, do 25 de novembro. 

• Lei 17/2010, do 3 de xuño, da lingua de signos de Cataluña,. 
 
      ESTREMADURA 
 

• Lei 8/1997, do 18 de xuño, de promoción da accesibilidade en 
Estremadura. 

• Decreto 8/2003 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da 
lei 8/1997, do 18 de xuño. 

• Decreto 151/2006, do 31 de xullo, polo que se regula o Marco de 
Atención á discapacidade en Estremadura. 

 
      MADRID 
 

• Lei 8/1993, do 22 xuño, de promoción da accesibilidade e supresión de 
barreiras arquitectónicas. 

• Decreto 138/1998, do 23 de xullo, polo que se modifican determinadas 
especificacións técnicas da lei 8/1993, do 22 de xuño.  

 
      MURCIA 
 

• Decreto 39/1987, do 4 de xuño sobre supresión de barreiras 
arquitectónicas. 

• Lei 5/1995, do 7 de abril, de condicións de habitabilidade en edificios de 
vivendas e de promoción da accesibilidade xeral. 

 
      NAVARRA 
 

• Lei Foral 4/1988, do 11 de xullo, sobre barreiras físicas e sensoriais. 

http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209957
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5998
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20217-2001.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=64434
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=111610
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10216
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209984
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%208%20-%202003.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdoe.juntaex.es%2Fpdfs%2Fdoe%2F2006%2F930o%2F06040166.pdf&ei=8SbdUoPFGcmi0QWdz4CYCg&usg=AFQjCNF-Nx6A0m2OTxcDuLT_4WPS3u3BCw&bvm=bv.59568121,d.d2k&cad=rja
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209970
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20138%20-%201998.pdf
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209998
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=492670
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2010001


 
IX LEXISLATURA 

Documentación parlamentaria nº 11 
  

 

Proxecto de lei. de accesibilidade             páx - 6 - 

• Lei Foral 5/2010, do 6 de abril, de accesibilidade universal e deseño 
para todas as persoas. 

 
       

  COMUNIDADE VALENCIANA 
 

• Lei 1/1998, do 5 de maio, de Accesibilidade e supresión de Barreiras 
arquitectónicas, urbanísticas e da comunicación.  

• Lei 9/2009 , do 20 de novembro, de accesibilidade universal ao sistema 
de transportes da Comunidade Valenciana. 

 
PAÍS VASCO 

 
• Lei 20/1997, de 4 de decembro, para a promoción da accesibilidade. 
• Decreto 126/2001, do 10 de xullo, polo que se aproban as normas 

técnicas sobre condicións de accesibilidade no transporte.  
 

• Anexos decreto 68/2000, do 11 de abril, polo que se aproban as normas 
técnicas sobre condicións de accesibilidade dos entornos urbanos, 
espazos públicos, edificacións e sistemas de información e 
comunicación. 

 
      A RIOXA 
 

• Lei 5/1994, do 19 de xullo, de supresión de barreiras arquitectónicas e 
promoción da accesibilidade. 

• Decreto 19/2000, do 28 de abril, polo que se aproba o Regulamento de 
accesibilidade en relación coas barreiras urbanísticas e arquitectónicas. 

 
 
     
      Normativa comunitaria 
 

• Estratexia europea sobre discapacidade 2010-2020: un 
compromiso renovado para unha Europa sen barreiras. COM(2010) 
636 final 

• Recomendación (98/376/CE) do Consello do 4 de xuño de 1998 sobre a 
creación de unha tarxeta de estacionamento para persoas con 
discapacidade  

• Resolución (2003/C 134/05) do Consello de 6 de maio de 2003 sobre a 
accesibilidade das infraestruturas e as actividades culturais para as 
persoas con discapacidade  

http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%209981
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2010005
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20072
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2010003
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%20126%20-%202001.pdf
http://www.mldm.es/BA/PDF/ANEXOS%20DECRETO%2068%20-%202000.pdf
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/intradesc.descarrega?p_id=%2010023
http://www.mldm.es/BA/PDF/DECRETO%2019%20-%202000.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:167:0025:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:134:0007:0008:ES:PDF
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• Resolución do Consello (2003/C 39/03) do 6 de febreiro de 2003 sobre 
accesibilidade electrónica — Mellorar o acceso das persoas con 
discapacidade á sociedade do coñecemento  

• Ditame do Comité Económico e Social Europeo (2007/C 175/22) sobre 
«A futura lexislación sobre a accesibilidade electrónica» 

• Ditame do Comité Económico e Social Europeo (2010/C 354/02) sobre 
o tema Persoas con discapacidade: Emprego e accesibilidade por 
etapas para as persoas con discapacidade na UE. Estratexia de Lisboa 
posterior a 2010»  

 
     
  Organismos internacionais 
 
      Consello de Europa 
 

• Recomendación Rec(2006)5 do Comité de Ministros aos estados 
membros sobre o Plan de acción do Consello de Europa para a 
promoción de dereitos e a plena participación das persoas con 
discapacidade na sociedade: mellorar a calidade de vida das persoas 
con discapacidade en Europa 2006-2015. 

 
ONU 

 
• Convención Internacional de Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con 

discapacidade.13 de decembro de 2006. Ratificada por España o 3 de maio de 
2008. 

 
 
III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS 
 
      CATALUÑA 
 
      VIII legislatura  
 

• Informe, conclusións e recomendacións da Comisión de Estudo da 
Situación das Persoas con Discapacidade  – BOPC núm. 806, 4-10-10  

 
 
      X Lexislatura 
 

• Proxecto de lei de accesibilidade – BOPC núm. 36, 4-3-13 
 

Debate de totalidade – Pleno día 24-4-13, DSPC-P núm. 13 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:039:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:175:0091:0095:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:354:0008:0015:ES:PDF
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/paccionconsejoeuropapcd.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Lexislacions/convencion_internacional_de_naciones_unidas_13-dec-2006.pdf
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Lexislacions/convencion_internacional_de_naciones_unidas_13-dec-2006.pdf
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• Sentenza 133/2006, do 27 de abril, no recurso de inconstitucionalidade 
núm. 3974/2002 promovido polo Parlamento de Cataluña contra 
diversos preceptos da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora 
do dereito de asociación. Diferenzas entre os termos “condicións 
básicas” e “lexislación básica” 

 
 
V. DOUTRINA 
 

CONSELLO DO ESTADO 
 

• Ditame 1578/2005 sobre o anteproxecto de Lei pola que se establecen 
as condicións básicas de réxime de infraccións e sancións en materia 
de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade 
universal das persoas con discapacidade. 
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