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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
14689 Llei orgànica 1/2017, de 13 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 

5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat, per garantir la participació de les 
persones amb discapacitat sense exclusions.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei orgànica següent i jo la sanciono:

PREÀMBUL

L’Estat espanyol garanteix el dret d’igualtat de tracte i no-discriminació per a totes les 
ciutadanes i ciutadans amb discapacitat. L’article 14 de la Constitució espanyola així ho 
estableix pel fet que proclama la igualtat davant la llei de tots els ciutadans i ciutadanes, 
als quals, entre d’altres, reconeix, a l’article 23, el dret a la participació directa en els 
assumptes públics, i a l’article 125, el dret a participar en l’Administració de justícia 
mitjançant la institució del jurat.

El 3 de maig de 2008 va entrar en vigor a Espanya la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat que recull el dret d’igualtat, a l’article 5; el dret 
a la igualtat davant la llei, a l’article 12; el dret d’accés a la justícia, inclòs l’ajust dels 
procediments per facilitar el seu exercici de les funcions efectives com a participants 
directes i indirectes, a l’article 13; i el dret de participació en els assumptes públics, a 
l’article 29.

Aquest tractat internacional té el propòsit declarat de promoure, protegir i assegurar el 
gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per a 
totes les persones amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 1. Per a això, 
garantir la participació plena i efectiva en la societat de les persones amb discapacitat es 
converteix en un element essencial per complir els compromisos adquirits internacionalment 
per Espanya.

Tanmateix, l’actual Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat, limita i 
restringeix el dret de participació de les persones amb discapacitat i no en reconeix la 
igualtat. Aquesta situació vulnera drets fonamentals reconeguts a la Constitució, i 
incompleix el que estableix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat.

En coherència amb el que s’ha manifestat, i atès que la Convenció de Nacions Unides 
sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat estableix, entre altres obligacions per 
als estats membres, la d’assegurar que aquestes persones tinguin accés a la justícia en 
igualtat de condicions amb la resta, inclòs l’ajust dels procediments per facilitar el seu 
exercici en les funcions efectives com a participants directes i indirectes, és el que justifica 
portar a terme aquesta reforma.

Són els articles 2 i 9 de la Convenció els que defineixen els principis de comunicació i 
accessibilitat de les persones amb discapacitat. L’aplicació d’aquests principis en l’àmbit 
de la justícia implica la supressió de les barreres que interactuen amb les deficiències de 
les persones, i que n’impedeixen la participació plena.

Un àmbit especialment significatiu dins de la justícia és el que es refereix a la 
participació que garanteix l’article 125 de la Constitució espanyola de 1978 en la institució 
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del jurat. La regulació d’aquest dret es va efectuar a la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, 
del tribunal del jurat, algun dels plantejaments de la qual requereix una revisió en vista dels 
principis de la Convenció de Nacions Unides esmentats.

En concret, dins dels requisits per ser jurat, l’article 8 de la Llei orgànica es refereix en 
el número 5 a l’absència d’impediment físic, psíquic o sensorial. Una declaració l’absència 
de matisos de la qual no dóna cabuda als suports que la societat ha de prestar a les 
persones amb discapacitat per garantir-ne la participació efectiva i plena en la vida civil i 
que han de ser acollits en el precepte esmentat.

Article únic. Modificació de la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat.

Es modifica la Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat, en els termes 
següents:

U. L’apartat 5 de l’article 8 queda amb la redacció següent:

«5. Tenir l’aptitud suficient per a l’exercici de la funció de jurat. Les persones 
amb discapacitat no poden ser excloses per aquesta circumstància de la funció de 
jurat, i l’Administració de justícia els ha de proporcionar els suports necessaris, així 
com efectuar els ajustaments raonables, perquè puguin exercir amb normalitat 
aquesta comesa.»

Dos. Es modifica la redacció del numeral 1 de l’article 12, que queda amb la redacció 
següent:

«1. Els més grans de seixanta-cinc anys i les persones amb discapacitat.»

Tres. L’article 20 passa a tenir la redacció següent:

«Article 20. Devolució del qüestionari.

Dins dels cinc dies següents a la recepció del qüestionari, els candidats a jurats 
designats ho han de tornar al magistrat que hagi de presidir el tribunal del jurat, per 
correu amb franqueig oficial, degudament emplenat, i hi han de fer constar, si 
s’escau, les circumstàncies personals associades a situacions de discapacitat que 
pugin presentar i que siguin rellevants per a l’exercici regular d’aquesta funció; així 
mateix han d’adjuntar les justificacions documentals que considerin oportunes i 
concretar la sol·licitud dels mitjans de suport i els ajustaments raonables que 
necessitin per exercir la seva funció.»

Quatre. S’afegeix una nova disposició addicional tercera, amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Provisió dels mitjans de suport.

Les administracions públiques competents han de proveir els mitjans de suport 
necessaris en els tribunals de justícia perquè les persones amb discapacitat puguin 
exercir el seu dret a ser jurat.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei orgànica es dicta a l’empara de la competència de l’Estat atribuïda a 
l’article 149.1.5a de la Constitució.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».
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Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei orgànica 

i que la facin complir.

Madrid, 13 de desembre de 2017.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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