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Sábado 26 de xaneiro de 2013

DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE FACENDA E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
756

Real decreto 1/2013, do 11 de xaneiro, polo que se modifica o Estatuto do
Real Padroado sobre Discapacidade aprobado polo Real decreto 946/2001,
do 3 de agosto.

O artigo 24 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as linguas de
signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas
xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, creou o Centro Español da Subtitulación
e a Audiodescrición. Ese mesmo artigo establece o mandato dirixido ao Goberno para
regular este centro coa finalidade de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar
actuacións e estender a subtitulación e a audiodescrición como medios de apoio á
comunicación das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas.
O obxecto deste real decreto é cumprir con ese mandato, integrando o Centro Español
da Subtitulación e a Audiodescrición no Real Padroado sobre Discapacidade como centro
asesor e de referencia en materia de accesibilidade audiovisual mediante a subtitulación
e a audiodescrición. Así mesmo, regúlanse as súas funcións, o réxime de funcionamento
e a organización.
Por outra parte, o real decreto ten como obxectivo incorporar os dereitos das persoas
con discapacidade como enfoque principal na actividade do Real Padroado sobre
Discapacidade, de acordo co previsto na Convención internacional sobre os dereitos das
persoas con discapacidade, ratificada o 21 de abril de 2008 e en vigor en España desde
o 3 de maio de 2008. Esta convención supón un paso esencial en materia de dereitos
das persoas con discapacidade e un xiro substancial no enfoque do papel dos poderes
públicos e das accións en materia de discapacidade, e debe estar presente na norma
regulatoria do Real Padroado.
Así mesmo, o seu artigo 4 prevé que os Estados parte se comprometen a adoptar
todas as medidas lexislativas, administrativas e doutra índole que sexan pertinentes
para facer efectivos os dereitos recoñecidos nela. En virtude de tal mandato, aprobouse
a Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación normativa á Convención internacional
sobre os dereitos das persoas con discapacidade e apróbase este real decreto.
Ademais, refórzase a presenza das organizacións representativas das persoas con
discapacidade e as súas familias no Consello do Real Padroado sobre Discapacidade.
Finalmente, por razóns de eficiencia no funcionamento do organismo, redistribúense
determinadas funcións entre os seus órganos directivos e procédese a unha revisión
terminolóxica dos artigos modificados, de acordo coa perspectiva de xénero e coas
reestruturacións ministeriais levadas a cabo.
Este real decreto someteuse ao informe do Consello Nacional da Discapacidade.
Na súa virtude, por iniciativa da ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade,
por proposta do ministro de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de
xaneiro de 2013,
DISPOÑO:
Artigo único. Modificación do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade,
aprobado polo Real decreto 946/2001, do 3 de agosto.
O Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade, aprobado polo Real decreto
946/2001, do 3 de agosto, queda modificado como segue:
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Un. Modifícanse os números 1, 2 e 4 do artigo 1 do Estatuto do Real Padroado
sobre Discapacidade, que quedan redactados da seguinte forma:
«Artigo 1. Natureza, adscrición e réxime xurídico.
1. O Real Padroado sobre Discapacidade é un organismo autónomo dos
previstos no artigo 43.1.a) da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado, adscrito ao Ministerio de
Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través do seu titular.
2. Corresponde á persoa titular do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade a dirección estratéxica, a avaliación e o control de resultados da súa
actividade; tamén lle corresponde o control de eficacia, sen prexuízo das
competencias atribuídas á Intervención Xeral da Administración do Estado en canto
á avaliación e ao control de resultados dos organismos públicos integrantes do
sector público estatal.
4. O Real Padroado sobre Discapacidade réxese conforme o previsto no
artigo 57 da Lei 14/2000, do 29 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e
da orde social; na Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da
Administración xeral do Estado; na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; na
Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria; na Lei 33/2003, do 3 de
novembro, do patrimonio das administracións públicas, e no presente estatuto, así
como nas demais disposicións aplicables aos organismos autónomos da
Administración xeral do Estado.»
Dous. Modifícase o artigo 2 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade,
que queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 2.

Fins.

O Real Padroado sobre Discapacidade ten por fins a realización de accións
coordinadas para a promoción e mellora dos dereitos das persoas con
discapacidade, así como do seu desenvolvemento persoal, consideración social e
mellora da prevención das discapacidades e a promoción de políticas, estratexias,
plans e programas sobre a discapacidade.
Para o desenvolvemento de tales fins terá en conta especialmente a Convención
internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade; a Lei 26/2011, do 1
de agosto, de adaptación normativa á Convención internacional sobre os dereitos
das persoas con discapacidade, e demais normativa de adaptación a ela, así como
a Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social das persoas con discapacidade, e
a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación
e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.»
Tres. Modifícase o artigo 3 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade, que
queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 3.

Funcións.

O Real Padroado sobre Discapacidade desenvolverá as seguintes funcións:
1. Promover a aplicación da perspectiva de dereitos humanos, dos ideais
humanísticos, dos coñecementos científicos e dos desenvolvementos técnicos ao
perfeccionamento das accións públicas e privadas sobre discapacidade nos
campos:
a) Da prevención de deficiencias.
b) Das disciplinas e especialidades relacionadas co diagnóstico, coa
rehabilitación e coa inserción social.
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c) Da igualdade de oportunidades.
d) Da promoción de apoios para a toma libre de decisións.
2. Facilitar, dentro do ámbito definido no número anterior, o intercambio e a
colaboración entre as distintas administracións públicas, así como entre estas e o
sector privado e asociativo, tanto no plano nacional coma no internacional.
3. Prestar apoios a organismos, entidades, especialistas e promotores en
materia de estudos, investigación e desenvolvemento, información, documentación
e formación.
4. Emitir ditames técnicos e recomendacións sobre as materias propias do
seu ámbito de actuación.
5. Desenvolver actividades como órgano técnico de encontro, reflexión,
debate e, se é o caso, proposta, das administracións públicas, a sociedade civil
relacionada coa discapacidade, incluídas as asociacións e fundacións, o mundo
académico e investigador e o empresarial, co fin de axudar a orientar as políticas,
estratexias, plans, programas e accións relativos ás persoas con discapacidade e
ás súas familias, e a inclusión social destas e das súas familias, sen prexuízo das
funcións que desenvolve o Consello Nacional da Discapacidade.
6. Ter en conta singularmente a perspectiva de xénero, así como a atención a
outros factores que xunto coa discapacidade xeran exclusión múltiple, con especial
atención cara á infancia con discapacidade.
7. Difundir e promover o máis amplo coñecemento da discapacidade,
principalmente desde o enfoque dos dereitos humanos e, en concreto, conforme o
establecido na Convención internacional sobre os dereitos das persoas con
discapacidade da Organización de Nacións Unidas.
8. Fomentar, mediante os Premios Raiña Sofía sobre Discapacidade, a
prevención da discapacidade así como a promoción da defensa dos dereitos das
persoas con discapacidade.»
Catro. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 4 do Estatuto do Real Padroado
sobre Discapacidade, que quedan redactados da seguinte forma:
«2. Son órganos directivos: o Consello, a Secretaría Xeral e a Dirección do
Real Padroado sobre Discapacidade.
3. Son órganos técnicos: os centros asesores e as comisións de expertos.»
Cinco. Modifícase o número 1 do artigo 5 do Estatuto do Real Padroado sobre
Discapacidade, que queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 5.

O Consello.

1. O Consello, baixo a presidencia de honra da súa maxestade a raíña, está
integrado polos seguintes membros: a Presidencia, os vogais e a persoa titular da
secretaría.
a) A Presidencia desempeñaraa a persoa titular do Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade. En caso de vacante, ausencia, enfermidade ou outra
causa legal, será suplida pola persoa titular do ministerio asistente, segundo a orde
establecida na alínea b) 1º.
b) Serán vogais:
1.º As persoas titulares dos ministerios de Xustiza, Facenda e Administracións
Públicas, Fomento, Educación, Cultura e Deporte, Emprego e Seguridade Social,
Industria, Enerxía e Turismo e Economía e Competitividade.
2.º As presidencias dos gobernos das comunidades autónomas e cidades de
Ceuta e Melilla, que poderán ser representados por titulares de consellerías.
3.º A persoa titular da Secretaría Xeral do Real Padroado.
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4.º Dous representantes designados pola Presidencia, por proposta da
asociación de entidades locais de ámbito estatal con maior implantación.
5.º Seis representantes das organizacións representativas das persoas con
discapacidade e das súas familias designados pola Presidencia, incluíndo en todo
caso a asociación de utilidade pública de ámbito estatal que agrupe as
organizacións máis representativas dos distintos tipos de discapacidade.
6.º Ata dous representantes de entidades científicas que desenvolvan
actividades investigadoras relacionadas co diagnóstico, prevención e tratamento
da discapacidade, nomeados pola Presidencia.
7.º Ata tres portavoces das comisións de expertos, nomeados pola
Presidencia por períodos discrecionais.
8.º Dous asesores, designados pola Presidencia por períodos discrecionais
entre persoas con acreditada traxectoria profesional en materia de discapacidade.
c) Desempeñará as funcións de secretaría a persoa titular da Dirección do
Real Padroado sobre Discapacidade, quen actuará con voz pero sen voto.»
Seis. Modifícase o artigo 7 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade, que
queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 7.

Funcións da Presidencia do Consello.

Son funcións e atribucións da Presidencia do Consello do Real Padroado sobre
Discapacidade as seguintes:
a) Manter informada a súa maxestade a raíña das actividades do Real
Padroado.
b) Convocar as sesións do Consello.
c) Designar os vogais do Consello de nomeamento discrecional.
d) Propor dous vogais do Consello Reitor do Centro Español da Subtitulación
e a Audiodescrición, en representación da Administración xeral do Estado.»
Sete. Modifícase o número 2 do artigo 8 do Estatuto do Real Padroado sobre
Discapacidade, que queda redactado da seguinte forma:
«2. Son atribucións da persoa titular da Secretaría Xeral como órgano
directivo do organismo:
a) Manter informada a Presidencia do Consello das actividades do Real
Padroado, así como prestarlle o asesoramento e a asistencia que sexan necesarios.
b) Desempeñar a representación ordinaria do organismo autónomo.
c) Elaborar e executar os plans xerais de actividades.
d) Exercer a dirección do organismo autónomo, nos termos previstos nas
disposicións legais vixentes.
e) Aprobar as propostas de anteproxectos de orzamentos anuais de gastos e
ingresos, así como render as contas do organismo autónomo.
f) Constituír as comisións de expertos.
g) Desempeñar cantas outras funcións se lle atribúan por norma legal ou
regulamentaria.»
Oito. Modifícase o artigo 9 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade, que
queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 9.

Os centros asesores e as comisións de expertos.

1. O Real Padroado sobre Discapacidade poderá contar con centros
asesores, cando así se estipule nunha norma de rango legal.

Sec. I. Páx. 4

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplemento en lingua galega ao núm. 23

Sábado 26 de xaneiro de 2013

2. O Real Padroado poderá contar, así mesmo, coas comisións de expertos
que, de ser o caso, se consideren necesarias para articular as achegas
humanísticas, científicas e técnicas que fagan posible o cumprimento dos seus
fins. As comisións de expertos que se constitúan estarán integradas por científicos,
profesionais e directivos con carácter honorífico, poderán contar con apoios
persoais e técnicos e elaborarán informes, ditames e recomendacións, e calquera
outro instrumento de comunicación técnica para coadxuvar aos fins do Real
Padroado. As comisións de expertos terán o carácter de grupos de traballo para os
efectos previstos no artigo 40.3 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado.»
Nove. Modifícase o artigo 10 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade,
que queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 10.

A Dirección do Real Padroado sobre Discapacidade.

1. A persoa titular da Dirección do Real Padroado sobre Discapacidade será a
persoa titular da Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade.
2. Corresponde á Dirección do Real Padroado realizar, de acordo coas
directrices superiores, as seguintes funcións:
a) Preparar ou emitir informe sobre os asuntos que se deban someter ao
Consello.
b) Elaborar a proposta de anteproxecto de orzamentos anuais de gastos e
ingresos do Real Padroado e a súa xestión económico-financeira.
c) Exercer a dirección e xestión do persoal do Real Padroado, nos termos
previstos nas disposicións legais vixentes e de acordo coas directrices da persoa
titular da Secretaría Xeral.
d) Elaborar as memorias anuais de actuacións.
e) Celebrar os contratos en nome do organismo.
f) Aprobar os gastos e ordenar os pagamentos do organismo.
g) A coordinación e xestión dos servizos relacionados co réxime interior e cos
asuntos xerais do Real Padroado.
h) Manter relacións de carácter técnico con organismos públicos e privados e
con científicos, expertos e promotores, tanto nacionais coma internacionais. Propor
a constitución de comisións de expertos e prover os medios de apoio que precisen.
i) Coordinar as actividades de estudos, investigación e desenvolvemento e
información sobre materias relacionadas coas funcións do Real Padroado.»
Dez. Modifícase o artigo 13 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade,
que queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 13.

Réxime de contratación.

O réxime xurídico aplicable para a contratación será o establecido no texto
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e demais normativa de desenvolvemento.»
Once. Modifícase o artigo 15 do Estatuto do Real Padroado sobre Discapacidade,
que queda redactado da seguinte forma:
«Artigo 15.

Actos que esgotan a vía administrativa.

Poñen fin á vía administrativa todos os actos e resolucións da Secretaría Xeral
do Real Padroado sobre Discapacidade, de conformidade co establecido na
disposición adicional décimo quinta da Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e
funcionamento da Administración xeral do Estado.»
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Doce. Engádese unha nova alínea l) na regra 1 do artigo 16 do Estatuto do Real
Padroado sobre Discapacidade, que terá a seguinte redacción:
«l) Colaborar coas asociacións e entidades cuxa actividade estea relacionada
coa subtitulación e a audiodescrición para persoas con discapacidade auditiva e
xordocegas e, en concreto, co Centro Español da Subtitulación e a Audiodescrición.»
Trece. Modifícase o artigo 16, punto 4, do Estatuto do Real Padroado sobre
Discapacidade, que queda redactado da seguinte forma:
«4. O nomeamento das persoas titulares das vogalías do Consello Reitor non
estará suxeito a prazo, e poderán ser removidas libremente pola persoa que as
nomeou. As persoas que conforman o Consello Reitor non percibirán remuneración
de ningún tipo polo desempeño do seu cargo.»
Catorce.

Engádese un novo artigo 17, coa seguinte redacción:

«Artigo 17.

O Centro Español do Subtitulado e a Audiodescrición.

O Centro Español da Subtitulación e a Audiodescrición (en diante, CESeA),
creado polo artigo 24 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as
linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, constitúese nun
centro asesor e de referencia en materia de accesibilidade audiovisual mediante
subtitulación e audiodescrición.
Consonte o disposto na disposición adicional terceira da Lei 55/2007, do 28 de
decembro, do cinema, o CESeA constitúe así mesmo o centro estatal técnico de
referencia en materia de accesibilidade audiovisual para persoas con discapacidade
sensorial, no referente á produción, distribución e exhibición de obras
cinematográficas e audiovisuais.
O CESeA intégrase no Real Padroado sobre Discapacidade e observará no
seu funcionamento as seguintes regras:
1. O CESeA ten como fins xerais investigar, fomentar, promover iniciativas,
coordinar actuacións e estender a subtitulación e a audiodescrición como medios
de apoio á comunicación das persoas xordas, con discapacidade auditiva, cegas e
con discapacidade visual e xordocegas.
2. O CESeA desenvolverá as súas accións mantendo consultas e
establecendo convenios coas entidades representativas das persoas xordas, con
discapacidade auditiva, cegas e con discapacidade visual, xordocegas, e das súas
familias.
3. O CESeA terá as seguintes funcións no ámbito das actuacións do Real
Padroado sobre Discapacidade:
a) Coadxuvar a garantir o acceso á información audiovisual en igualdade de
condicións para persoas con discapacidade auditiva, cegas e con discapacidade
visual e xordocegas.
b) Realizar traballos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico en
materia de accesibilidade aos medios audiovisuais para persoas con discapacidade
auditiva, cegas e con discapacidade visual e xordocegas.
c) Difundir e promover os servizos de accesibilidade de audiodescrición e
subtitulación establecendo, de ser o caso, a normalización do seu uso.
d) Efectuar auditorías, diagnósticos e asesoramento tecnolóxico para a
introdución de melloras e innovacións en procesos, produtos ou servizos de
empresas e organizacións.
e) Contribuír á planificación e coordinación de estratexias e plans de
formación e docencia e das investigacións realizadas respecto dos servizos de
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accesibilidade aos medios audiovisuais, así como realizar actividades formativas
concretas en tal ámbito.
f) Realizar tarefas de sensibilización social no ámbito da accesibilidade
audiovisual para persoas con discapacidade auditiva, cegas e con discapacidade
visual e xordocegas para toda a sociedade.
g) Propor ao Consello do Real Padroado sobre Discapacidade, para a súa
aprobación, a estratexia, os programas de actuación e os plans xerais de
actividades do Real Padroado en materia de subtitulación e audiodescrición, cuxo
desenvolvemento e execución corresponderá ao CESeA.
h) Xestionar e desenvolver tecnoloxías de acceso ás bases documentais que
conteñen os catálogos de obras audiovisuais subtituladas e/ou audiodescritas para
facilitar o intercambio de fondos aos actores involucrados no proceso e o acceso á
información de ocio accesible.
i) Colaborar en tarefas de regularización e normalización da audiodescrición e
a subtitulación e avaliar a accesibilidade de produtos e servizos no ámbito da
televisión, do cinema, da internet, das redes sociais e do teatro e das artes
escénicas.
j) Elaborar informes relacionados co uso e coa utilización dos servizos de
accesibilidade aos medios audiovisuais na audiodescrición e a subtitulación.
k) Realizar unha memoria anual das súas actividades, que elevará ao
Consello do Real Padroado sobre Discapacidade para a súa aprobación.
l) Colaborar coas asociacións e entidades cuxa actividade estea relacionada
coa accesibilidade tecnolóxica e coa lingua de signos española e, en concreto, co
Centro de Normalización Lingüística da Lingua de Signos Española e o Centro
Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC).
4.

O CESeA estará rexido por un Consello Reitor integrado por:

a) A Presidencia do Consello Reitor, que desempeñará a persoa titular da
Dirección do Real Padroado sobre Discapacidade, a quen corresponde a
representación ordinaria do CESeA e quen, así mesmo, exercerá a dirección
executiva do centro.
b) Catro vogalías nomeadas pola persoa titular do Ministerio de Sanidade,
Servizos Sociais e Igualdade, unha delas por proposta da asociación de ámbito
estatal máis representativa dos distintos tipos de discapacidade, e as tres restantes
por proposta das entidades representativas do movemento asociativo de persoas
xordas ou con discapacidade auditiva, cegas ou con discapacidade visual e
xordocegas, e as súas familias.
c) Catro vogalías en representación da Administración xeral do Estado
nomeadas pola persoa titular da Presidencia do Consello do Real Padroado sobre
Discapacidade: dúas por proposta súa, unha por proposta da persoa titular do
Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, e outra por proposta do Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte.
d) A Secretaría, que asistirá ás sesións con voz pero sen voto, e que será
desempeñada pola persoa que designe a persoa titular da Presidencia do Consello
Reitor do CESeA entre o persoal destinado no Real Padroado sobre Discapacidade.
Así mesmo, será membro do Consello Reitor, con voz pero sen voto, a persoa
responsable da xestión do centro.
5. O Consello Reitor do CESeA, como órgano colexiado de composición
paritaria, rexerase polas normas aplicables da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común. O nomeamento das persoas titulares das vogalías do Consello Reitor non
estará suxeito a prazo, e poderán ser removidas libremente pola persoa titular do
órgano que as nomeou. As persoas que conforman o Consello Reitor non percibirán
remuneración de ningún tipo polo desempeño do seu cargo.
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6. A orientación estratéxica, as directrices xerais e a supervisión do CESyA
corresponde ao Consello Reitor. Así mesmo, o Consello Reitor aprobará o plan
anual de actuación do centro e recibirá o informe balance do realizado no ano
anterior.
7. Para a consecución dos obxectivos e desenvolvemento das funcións do
CESeA e a súa adecuada xestión, o Real Padroado sobre Discapacidade poderá
celebrar convenios con organismos públicos de investigación, con universidades e
coas entidades representativas das persoas xordas, con discapacidade auditiva e
xordocegas, e das súas familias, nos termos previstos pola lexislación vixente.
Igualmente, e acorde cos seus programas de actuación, poderá establecer
colaboracións e acordos con organismos públicos de investigación e outras
entidades públicas e privadas. Corresponderá, en todo caso, ao Consello Reitor do
CESeA propor aos órganos directivos do Real Padroado a celebración de tales
convenios, valorando a súa necesidade e idoneidade.
8. Corresponde ao Real Padroado sobre Discapacidade a provisión dos
medios humanos e materiais necesarios para o funcionamento do CESeA, e
atenderase especialmente a que este poida contar coa colaboración de profesionais
expertos en audiodescrición e subtitulación dos medios audiovisuais para persoas
con discapacidade.»
Quince. Engádese unha disposición adicional terceira ao Real decreto 946/2001,
do 3 de agosto, coa seguinte redacción:
«Disposición adicional terceira.
administrativos.

Referencia a determinados órganos

As referencias que neste real decreto se realizan ao Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais e ao Ministerio de Sanidade e Política Social entenderanse
realizadas ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.»
Disposición adicional única.

Non incremento do gasto público.

A aplicación deste real decreto non suporá incremento do gasto público.
Disposición derradeira única.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 11 de xaneiro de 2013.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Facenda e Administracións Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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