Relacionada amb la nostra forma jurídica d’associació:



Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.



Llei 10/2011 de 29 de desembre de simplificació i millorament de la regulació normativa.



Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques.



Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions
declarades d’utilitat pública.



Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic.

Relacionada amb la nostra missió:



Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Legislació marc general per a Discapacitat

Àmbit internacional


Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat: va ser aprovada el 13 de desembre de 2006 i va
entrar en vigor el 3 de maig de 2008

Àmbit estatal


Constitució Espanyola



Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General dels Drets de les
persones amb discapacitat i la seva inclusió social



Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència

Derogades:



Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI-BOE 103, de 30 d'abril).
Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat (LIONDAU).

Àmbit Autonòmic



Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006)

Legislació relacionada amb ajuts i prestacions econòmiques per a persones amb discapacitat





Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de la Seguretat Social.
Reial Decret 357/1991, de 15 de març, per la qual es desenvolupa en matèria de pensions no contributives, la Llei
26/1990, de 20 de desembre, per la que s'estableixen en la Seguretat Social prestacions no contributives.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol'licitud i concessió de les prestacions
socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les




















prestacions creades, en el desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter
econòmic.
Real Decret 1191/2012, de 3 d'agost, pel qual s'estableixen normes per al reconeixement del complement de pensió
per al lloguer d'habitatges a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva.
Decret 3158/1966, de 23 de desembre, pel que s'aprova el Reglament General que determina la quantia de les
prestacions econòmiques del Règim General de la Seguretat Social i condicions per el dret a las mateixes.
Decret 1646/1972, de 23 de juny, per l'aplicació de la Llei 24/1972, de 21 de juny, en matèria de prestacions del Règim
General de la Seguretat Social.
Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa, en matèria d'incapacitat laboral del sistema de la
Seguretat Social, la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
Reial Decret 1335/2005 de 11 de novembre, pel que es regula les prestacions familiars de la Seguretat Social.
Decret-llei de 2 de setembre de 1955 pel que s'eleva la prestació del Seguro de Vellesa i Invalidesa.
Decret de 18 d'abril de 1947 pel que es crea la Caixa Nacional del Seguro de Vellesa i Invalidesa, y preparant un sistema
de protecció per aquest últim risc.
Ordre de 18 de juny de 1947 per la que s'estableixen normes per l'aplicació del Decret de 18 d'abril de 1947 que regula
els beneficis del Seguro de Vellesa i Invalidesa.
Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
Reial Decret 383/1984, d'1 de febrer, pel qual s'estableix i regula el sistema especial de prestacions socials i
econòmiques previst a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
Reial Decret 2620/1981 de 24 de juliol, pel qual es regula la concessió d'ajuts del Fons Nacional d'Assistència Social a
gent gran i malalts o invàlids incapacitats per al treball.
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.
Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistència
personal a Catalunya.
Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la
competitivitat.
Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb disminució, i
en la normativa d'actualització i desenvolupament corresponent.
Ordre BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s'estableix el Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar.
Acord GOV/82/2008, de 6 de maig, pel qual es creen prestacions socials de caràcter econòmic de dret de concurrència
en el Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Legislació relacioanda amb l’ àrea d’ocupació



Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel que s'aprova el Reglament dels Centres Especials de Treball definits a
l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid.



Llei 13/1996, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social (DA 6 contractació temporal de
treballadors amb discapacitat, conversió de contractes temporals en indefinits i accions formatives).



Llei 64/1997, de 26 de desembre, per la que es regulen incentius en matèria de Seguritat Social i de caràcter fiscal per
al foment de la contractació indefinida i l'estabilitat en l'ocupació.



Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (DA 11: contractació temporal de
treballadors amb discapacitats, conversió de contractes temporals a en indefinits i accions formatives. DA43.8:
Contractació indefinida de treballadors amb discapacitats).



Reial Decret 4/1999, de 8 de gener, pel que es modifica l'article 7 del Reial Decret 1451/1983, d'11 de maig, pel que, en
compliment del previst a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de
l'ocupació dels treballadors minusvàlids.



Decret 66/1999 de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.



Llei 4/2000 de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives (article 17 eleva el percentatge de reserva de places per
sa les convocatòries públiques a 5%)



Decret 246/2000 de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de
la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors.



Ley 51/2003 De 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.



Real Decreto 1539/2003 De 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a
favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía.



Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.



Real Decreto 170/2004 De 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que
en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento
del empleo de los trabajadores minusválidos.



Real Decreto 290/2004 De 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del
empleo de las personas con discapacidad.



Real Decreto 2271/2004 De 3 de diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la previsión de puestos de
trabajo de las personas con discapacidad.



Real Decreto 364/2005 De 8 d'abril, regula cumplimiento alternativo excepcional de la reserva.



Ordre TRI/95/2006 De 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las acciones para el fomento de la
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.



Real Decreto 870/2007 De 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida de fomento
de
Ley 35/2010, de 17 de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.



Real Decreto 1/2011 de 11 de Febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación professional de las personas desempleadas.

Lesgislació relacioanda amb l’àrea accessibilitat


Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.



Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.



Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament del la llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.



Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Real Decret
314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.



Llei 10/1993, de 8 d'Octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de
gossos pigall.
Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la que s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat
d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.



Reial Decret 1417/2006, de 1 de desembre, pel que s'estableix el Sistema Arbitral per la Resolució de Queixes i
Reclamacions en Matèria d'Igualtat d' Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat per Raó de Discapacitat. (BOE de
13 de desembre de 2006).



Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel que s'aproven les Condicions Bàsiques d'Accessibilitat i no Discriminació de les
Persones amb Discapacitat per l'Accés i Utilització dels Espais Públics Urbanitzats i Edificacions. (BOE de 11 de maig de
2007).



Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel que es regula un procediment de vot accessible que facilita a les
persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi (BOE de 8 de desembre de 2007).

