
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i 

qualificació del grau de disminució. (BOE  núm.  22  publicat el  26/01/2000) 

 

Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i 

qualificació del grau de disminució.  

 BOE núm. 22 publicat el 26/01/2000 

Correcció d'errades del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre del procediment para el 

reconeixement, declaració  i qualificació del grau de discapacitat. 

BOE núm. 62, de 13 de març de 2000. 

Aquesta normativa estableix els barems aplicables, els procediment i els òrgans competents per a la 

seva aplicació. 

 

Reial Decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica  Reial Decret 1971/1999, de 23 de 

desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució. 

 BOE núm. 245 de l'11/10/2012. 

Aquesta normativa estableix que la necessitat de concurs de tercera persona es realitzarà mitjançant 

l'aplicació del barem establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia i 

Atenció a les Persones en situació de dependència i senyala que s'estimarà la concurrència de  tercera 

persona, quan, de l'aplicació d'aquest barem, s'obtingui una puntuació que doni lloc a qualsevol dels 

graus de dependència establerts. 

 

Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i 

qualificació del grau de discapacitat i pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de 

desembre. 

BOE núm. 311 del 26/12/2009. 

Aquesta normativa estableix l'actualització terminològica i conceptual d'acord amb la normativa vigent i 

la CIF 2001: 

Les referències a minusvàlua són substituïdes per discapacitat 

Els termes minusvàlids i persones amb minusvàlua queden substituïts per persones amb discapacitat. 

Les referències a discapacitat, es substitueixen per limitació en l'activitat i las referències al concepte 

grau de minusvàlua queden substituïdes pel grau de discapacitat. 

Les referències en relació amb el  grau de discapacitat es substitueixen per grau de limitacions en 

l'activitat, concepte que es defineix com les dificultats d'un individu per realitzar activitats, expressades 

en percentatge. Aquests graus abasten des de una desviació lleu fins greu en la realització d'una activitat 

comparant-la amb l'extensió o intensitat en que s'espera que la realitzi una persona sense aquesta 

condició. 

 

Reial Decret 1169/2003, de 12 de setembre pel qual es modifica l'annex 1 del Reial Decret 1971/1999, 

de 23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de 

disminució . 

BOE núm. 238 de 4 d'octubre de 2003 

 

Reial Decret 1414/2006, d'1 de desembre pel qual es determina la consideració de persona amb 

discapacitat als efectes de la Llei 51/2003,  de 2 de desembre d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i 

accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

 BOE núm.300 de 16 de desembre de 2006. 

Aquesta normativa estableix que el grau de discapacitat igual al 33% s'acredita mitjançant la resolució o 

certificat de discapacitat (expedit a Catalunya per l'ICASS) i les resolucions d'invalidesa de l'INSS o de 

jubilació o retir per incapacitat del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa, mentre 



que la discapacitat superior al 33% s'acredita mitjançant la corresponent resolució de discapacitat 

emesa pel òrgan competent (a Catalunya l'ICASS). 

 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel que s'aprova el Test Refós de la Llei General de 

drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social .   

BOE núm. 289 del 3/12/2013. 

Aquesta normativa deroga: 

La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de las persones amb discapacitat  

La Llei  51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació o accessibilitat universal 

de les persones amb discapacitat. 

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. 

La gestió del procediment de valoració de les discapacitat s'exerceix d'acord amb els principis generals i 

disposicions contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,  de  règim jurídic de les administracions 

públiques i el procediment administratiu comú . 

 


