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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL
14806 Reial decret 1341/2018, de 29 d’octubre, pel qual s’estableixen mesures 

transitòries per al manteniment, en favor de les persones amb discapacitat, 
del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

El Reial decret 383/1984, d’1 de febrer, pel qual s’estableix i es regula el sistema 
especial de prestacions socials i econòmiques que preveu la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 
d’integració social dels minusvàlids, va establir un sistema especial de prestacions socials 
i econòmiques per a les persones amb discapacitat que, en no desenvolupar una activitat 
laboral, no estaven incloses en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social. 
Moltes d’aquestes prestacions han estat integrades en el sistema sanitari, en el sistema de 
la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva, en el Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència, així com en les prestacions que reconeixen les lleis de serveis 
socials de les comunitats autònomes. No obstant això, l’esmentat Reial decret 383/1984, 
d’1 de febrer, encara regula els requisits i les condicions del subsidi de mobilitat i 
compensació per despeses de transport i de l’assistència sanitària i prestació farmacèutica.

L’article 32 del Reial decret esmentat estableix el nivell de recursos personals vinculat 
al reconeixement del dret a les prestacions econòmiques, i fixa com a quantia de referència 
el salari mínim interprofessional. Tanmateix, en virtut de l’article 2 i següents del Reial 
decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim 
interprofessional i per a l’increment de la seva quantia, les referències que fa al salari 
mínim interprofessional s’han d’entendre fetes a l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (d’ara endavant, IPREM) creat en aquesta norma.

La quantia de l’IPREM no ha estat actualitzada per a l’exercici 2018, perquè no se n’ha 
previst la modificació a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2018. Això suposa que després de l’increment de la quantia de les pensions no 
contributives de jubilació i invalidesa que s’ha produït en aquest exercici, part dels 
perceptors han deixat de complir el requisit de carència de rendes que fixa l’article 32 del 
Reial decret 383/1984, d’1 de febrer, pel fet de superar la quantia de la pensió no 
contributiva el setanta per cent de l’IPREM, de manera que aquest col·lectiu queda exclòs 
del reconeixement al dret al subsidi ja esmentat. Aquesta situació resulta incompatible amb 
l’esperit del Reial decret, ja que una moderada elevació de rendes deixa les persones amb 
discapacitat fora de l’àmbit protector del subsidi que atén a les seves necessitats 
específiques, i que han estat percebent fins al moment de produir-se l’entrada en vigor de 
l’esmentada Llei 6/2018, de 3 de juliol, motiu pel qual es fa necessari aprovar una disposició 
que corregeixi aquesta situació no desitjada.

D’acord amb això, aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que 
estableix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Així, quant al principi de necessitat, és evident que tracta 
de protegir un determinat col·lectiu que ha patit una pèrdua de drets no volguda. D’altra 
banda, el Reial decret s’ajusta als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i 
eficiència, en establir el Reial decret esmentat la indispensable regulació per aconseguir 
l’objectiu desitjat, i així mateix aquest Reial decret és coherent amb la resta de l’ordenament 
jurídic i no suposa la creació de noves càrregues administratives.

Finalment, compleix el principi de transparència atès que en el seu procés de 
tramitació, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de 
novembre, del Govern, aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit d’informació pública. Així 
mateix, durant la seva tramitació s’ha consultat amb les comunitats autònomes i ha rebut 
l’informe del Consell Nacional de la Discapacitat.
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Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació 
de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici 
dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Té el seu fonament legal en la disposició final tercera, en relació amb l’article 8.1.b), 
del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, d’acord 
amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del 
dia 26 d’octubre de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

Les persones amb discapacitat beneficiàries d’una pensió no contributiva de la 
Seguretat Social, que com a conseqüència de l’increment experimentat en aquesta per la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018, hagin 
perdut el seu dret a percebre el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de 
transport com a conseqüència de la superació dels percentatges de recursos personals 
que preveu l’article 32 del Reial decret 383/1984, d’1 de febrer, pel qual s’estableix i regula 
el sistema especial de prestacions socials i econòmiques que preveu la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids, continuen percebent el subsidi de mobilitat i 
compensació per despeses de transport fins a la propera actualització de l’indicador públic 
de renda d’efectes múltiples.

Article 2. Abonament de les quantitats no percebudes del subsidi de mobilitat i 
compensació per despeses de transport.

Els òrgans gestors corresponents de les comunitats autònomes i les direccions 
territorials de l’Institut de Gent Gran i Serveis socials, segons correspongui, han d’iniciar 
d’ofici el procediment per abonar a les persones amb discapacitat, a les quals es refereix 
l’article 1, els imports no percebuts en concepte de subsidi de mobilitat i compensació per 
despeses de transport meritades des del 5 de juliol de 2018 fins a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre la regulació 
de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici 
dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 29 d’octubre de 2018.

FELIPE R.

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social,
MARÍA LUISA CARCEDO ROCES
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