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Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat 
sensorial. Tram. 200-00001/12. Govern de la Generalitat. Elaboració del Dictamen (text 
presentat: BOPC 118, 5; esmenes presentades: BOPC 353, 7; informe: BOPC 425, 5).

2. Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als funcionaris 
interins de l’Administració de justícia. Tram. 250-00554/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 231, 106; esmenes: BOPC 263, 43).

3. Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del 
torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i 
la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes. Tram. 250-00695/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 267, 33; esmenes: BOPC 302, 16).

4. Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell. Tram. 250-00699/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 273, 43; esmenes: BOPC 314, 6).

5. Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en funcionament 
del jutjat número 7 de Girona. Tram. 250-00702/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 273, 47; esmenes: BOPC 314, 6).

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de SOS Bebès Robats de Cata-
lunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les famílies 
afectades per casos de bebès robats. Tram. 356-00496/12. Yolanda López Fernández, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

A les 11:30 hores: 

7. Compareixença d’Emilie Rivas, responsable de polítiques d’infància de Save the 
Children, davant la Comissió de Justícia per a presentar la proposta de model de 
casa dels infants Barnahus, d’atenció especialitzada integral en abusos sexuals a la 
infància. Tram. 357-00021/12. Comissió de Justícia. Compareixença.

A les 12:30 hores: 

8. Compareixença d’una representació de l’associació Son Nuestros Hijos davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per 
gestació subrogada. Tram. 357-00270/12. Comissió de Justícia. Compareixença.
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Punt 1 | Elaboració del Dictamen

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia
El dia 29 de novembre de 2018 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Jus

tícia, integrada pels diputats Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciuta
dans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; 
Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem que 
va ésser substituït per la diputada Yolanda López Fernández, en data 4 de juliol de 
2019; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni
tat Popular  Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, que va ser substituïda per la diputada Esperanza García 
González, en data 2 de maig de 2019, i Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari 
Republicà, que n’ha estat designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix 
l’article 120.4 del Reglament del Parlament

Els dies 28 de març i 2 de maig de 2019, de conformitat amb l’article 117.2 del 
Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i 
experts en el marc de la Ponència (BOPC núm. 328, del dia 7 de maig de 2019, pà
gina 7).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla
ment, s’ha reunit el dia 24 de juliol de 2019. Han assessorat la Ponència el lletrat 
Ferran Domínguez García i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas Majó, i l’ha as
sistida la gestora parlamentària Laura Bover Romero.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei 
de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la 
igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial i 
les esmenes presentades, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Al final del document hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés totes 
les recomanacions de la ponència (predictamen).
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Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

I. Ordenació de les esmenes

TEXT PRESENTAT

A tot el text del Projecte

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació a tot el text

Sempre que aparegui «la malaltia o patologia» es modificarà per «la discapaci-
tat sensorial».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 1. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Es modifica l’article 4218 del Codi civil de Catalunya i queda redactat de la ma

nera següent:
«Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió

Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria la legislació 
notarial.

Esmena 3
GP de Ciutadans (1)
De supressió a l’article 421.8 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De modificació de l’article 1

«Si el testador, per qualsevol raó, té una discapacitat sensorial, el notari ha de 
procedir com s’estableix als articles següents».
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició a l’article 1

Article 1. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Es modifica l’article 4218 del Codi civil de Catalunya i queda redactat de la ma

nera següent:
«Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.

En qualsevol cas el Notari haurà de proporcionar els suports i mitjans necessaris 
tant per testar com per a actuar com a testimoni, així com efectuar els ajustaments 
raonables, perquè puguin exercir amb normalitat aquesta comesa, sense que això 
suposi cap càrrega econòmica addicional per la testador.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 2 i 3.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 i 

el text del projecte. D’acord amb aquesta recomanació i la proposta d’adequació lin
güística, jurídica i formal, l’article 1 quedaria redactat de la manera següent:

«Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, 

el notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha 
d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li 
pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de 
proporcionar al notari els mitjans esmentats.

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb dis-
capacitat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 4.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Testimonis
Es modifica l’article 42110 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42110. Testimonis
»1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

»2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De modificació a l’article 421.10 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.10. Testimonis
1. En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial o con-

currin circumstàncies especials, el notari haurà d’oferir-li, en tot cas, la possibilitat 
d’utilització del Braille, la llengua de signes, la lectura de signes, la lectura labial o 
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altres mitjans tècnics o electrònics per a suplir la discapacitat sensorial, que afecti 
la comprensió oral, la lectura o l’escriptura, en l’atorgament del testament d’acord 
amb l’establert en la disposició addicional segona, i en cas que el testador accepti, 
no caldrà demanar la intervenció de testimonis.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició a l’article 2. Testimonis

1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 
llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament 
ja sigui escrit mitjançant l’escriptura en tinta, en Braille, o per algun mitjà tecno-
lògic.

«En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, el notari 
haurà d’oferir-li en tot cas la possibilitat d’utilització del Braille, traductor de llen-
gua de signes o de qualsevol altre mitjans tecnològics, per llegir o signar el testament 
d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona d’aquest llibre quart, i, en 
cas que el testador accepti, no caldrà demanar la presència de testimonis.»

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició

Article 42110. Testimonis
1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel 
fet que tingui una discapacitat sensorial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 8.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 

i el text del projecte. Veure el text de la transacció en les recomanacions de la Po
nència de l’article 1.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 7.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Idoneïtat dels testimonis
Es modifica l’article 42111 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, en el sentit de 

suprimir la lletra b), de manera que els apartats c), d) i e) passen a ser els apartats b), 
c) i d), respectivament. L’article queda redactat de la manera següent:

«Article 42111. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n’han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de saber signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 
ni que tinguin la seva mateixa residència.

»2. No poden ésser testimonis:
a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
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b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 
fals testimoni.

c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 

consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 
del notari autoritzant.

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referèn
cia l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el tes
tament.»

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
De modificació d’una paraula a l’article 3.421-11 Idoneïtat dels testimonis

[...]
«1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 
ni que tinguin la se mateixa residència.»

Apartat 2 i 3
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 9.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42114. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma autògrafa o per altres 

mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió del lloc i 
la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar aquesta 
circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el testador 
al final del testament.

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense esquinçarla.

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De modificació i addició de l’article 4. Redacció del testament tancat

[...]
1. El testament tancat és escrit pel testador, ja sigui amb forma autògrafa, amb 

Braille, o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb 
l’expressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de 
fer constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la citada persona, que ha de 
signar amb el testador al final del testament.

2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver saltat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

3. Si el testador no sap o no por signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra per
sona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada de 
manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.

5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.
6. S’entén que les persones amb discapacitat visual o sordceguesa saben o po-

den llegir si coneixen el sistema Braille o si poden servir-se d’altres mitjans tècnics 
per escriure, llegir o signar per si mateixos el testament d’acord amb l’establert en 
la disposició addicional segona d’aquest llibre quart.

Apartat 1
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició

Article 42114. Redacció del testament tancat
1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma autògrafa, en braille, o per 

altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió del 
lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar 
aquella circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el 
testador al final del testament.

Apartat 3
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 4

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42114. Redacció del testament tancat
[...]
»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra per

sona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver salvat 
les paraules esmenades, afegides o entrelínies, fet constar la seva identitat i la causa 
de la impossibilitat que signi el testador.

[...]
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Addició de nous articles
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició article 5. Despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille

Les despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille seran assumides per 
la notària en el seu defecte el Col·legi de Notaris, deixant exempt per això a l’admi-
nistració o al client.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció dels punts 1 i 4 de l’esmena 10 i l’esmena 11.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 

i el text del projecte. Veure el text de la transacció en les recomanacions de la Po
nència de l’article 1.

La Ponència no fa cap recomanació sobre el punt 6 de l’esmena 10 i l’esmena 12.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions 
referides a persones
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per

sones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
D’addició

Disposició addicional Segona. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat senso-
rial

De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del 
Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments 
s’ha d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lin-
güístics o tècnics que permetin suplir la discapacitat sensorial que afecti la com-
prensió oral, la lectura o l’escriptura.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 14.

TEXT PRESENTAT

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial en igualtat 

de condicions respecte de les altres persones pel que fa a l’exercici efectiu dels seus 
drets a l’hora d’atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir en quali
tat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Les persones amb discapacitat sensorial són aquelles que pateixen o bé una dis
funció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, auditiu o verbal que limita les se
ves facultats de comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir les seves 
necessitats específiques és convenient adoptar les mesures oportunes per aconse
guir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici dels seus drets i deures com 
a ciutadans.

Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides en 
el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o mu
des, perquè la seva desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que deri
va d’aquesta discapacitat, que, com és obvi, és susceptible d’una ampla gradació i 
classificació segons els casos. I, en segon lloc, la llei té per objecte eliminar les res
triccions que el Codi estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de 
realitzar actes de naturalesa successòria i situarles en el mateix pla d’igualtat que el 
que correspon a les persones que no tenen discapacitats sensorials quan volen ator
gar testament i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis 
en l’atorgament d’un testament aliè.

Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen
sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la 
capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una malaltia o tenir una patolo
gia determinada no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de 
realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– 
el fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni 
en el testament que atorga una altra persona.

La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per 
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot mantenint la norma vigent 
que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada cas i en funció de les cir
cumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva capacitat de comprensió 
i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat sensorial, de conformi
tat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma 
supletòria, de la legislació notarial.

Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapaci
tat sensorial que poden qualificarse de discriminatòries. Aquestes són persones que 
ja poden realitzar actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la malaltia o patologia 
que afecta els seus sentits no restringeix el seu autogovern, perquè són persones que 
poden manifestar la seva voluntat conscient i lliure i tenen facultats de comprendre 
i de discerniment per prendre les decisions més adequades en relació a l’àmbit per
sonal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnològics existents, no té cap 
justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limitacions específiques per als 
col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, amb l’efecte, a més, que la desig
nació col·lectiva de les persones amb una disfunció dels seus sentits resulta discri
minatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials es poden suplir amb alternatives 
de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans tecnològics que atorguen una fiabi



CJ 11
3 d’octubre de 2019

Dossier 10

litat i una seguretat jurídica equivalent a la que té lloc quan qui es manifesta és una 
persona sense aquest tipus de discapacitat.

Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial no pateixin cap discriminació per raó de la 
seva discapacitat sensorial en l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen 
com a ciutadans en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 25 

de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no discri
minació de les persones amb discapacitat sensorial, mitjançant la qual el Parlament 
va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil de Catalunya 
per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat senso
rial en matèria testamentària.

Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment al 
mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, 
i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial respecte dels 
seus drets successoris. Atès el criteri de proporcionalitat, s’han modificat estricta
ment aquells preceptes del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal d’equipa
rar els drets de les persones discapacitades i aquesta modificació s’ha dut a terme 
per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat que la 
regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testa
mentària.

La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 
són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una per
sona amb discapacitat sensorial en el moment de l’atorgament; en segon lloc, l’apar
tat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la intervenció de testimonis quan 
el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial; en tercer lloc, s’elimina la 
lletra b) de l’apartat 2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que les persones 
amb discapacitat sensorial ara podran intervenir en qualitat de testimoni en l’ator
gament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apartat 5 de l’article 
42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», i permetent que 
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les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat tal com ho 
pot fer qualsevol altra persona.

Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions dis
criminatòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial a l’hora d’atorgar 
un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament 
del testament per una altra persona.

ESMENES PRESENTADES

Apartat I
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació dels paràgrafs 3, 4, i 5 de la exposició de motius que quedaria de 
la següent manera

«Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el codi civil de Catalu-
nya estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de realitzar actes 
de naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que corres-
pon a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan volen atorgar testament 
i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervén com a testimonis en l’atorgament 
d’un testament aliè».

Paràgraf 1
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 

permanent o transitòria, en igualtat de condicions respecte de les altres persones pel 
que fa a l’exercici efectiu dels seus drets a l’hora d’atorgar un testament davant del 
notari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testa
ment per una altra persona.

[...]

Paràgraf 2
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, són 

aquelles que pateixen o bé una disfunció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, 
auditiu o verbal que limita les seves facultats de comunicació expressiva i recepti
va, i per tal de subvenir les seves necessitats específiques és convenient adoptar les 
mesures oportunes per aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici 
dels seus drets i deures com a ciutadans.

[...]
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Paràgraf 3
Esmena 18
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del paràgraf 3r de l’exposició de motius

I
Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya 

estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de dur a terme actes de 
naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon 
a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testament i ordenen 
les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un 
testament aliè.

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides 

en el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o 
mudes, perquè la seva desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que 
deriva d’aquesta discapacitat, que, com és obvi, és susceptible d’una ampla grada
ció i classificació segons els casos. I, en segon lloc, la llei té per objecte eliminar les 
restriccions que el Codi estableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 
permanent o transitòria, a l’hora de realitzar actes de naturalesa successòria i situar
les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen dis
capacitats sensorials quan volen atorgar testament i ordenar les últimes voluntats, o 
bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un testament aliè.

[...]

Paràgraf 4
Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la 
capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una limitació de la seva capa-
citat sensorial no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de 
realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– 
el fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni 
en el testament que atorga una altra persona.

[...]

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial, ja sigui permanent o transitòria, sigui tractada igual que ho està essent qual
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sevol altra persona que no tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de 
patir una malaltia o tenir una patologia determinada no té, per ella mateixa, per què 
constituir una limitació a l’hora de realitzar determinats actes amb eficàcia jurídi
ca, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el fet d’atorgar testament davant de notari o 
el d’intervenir en qualitat de testimoni en el testament que atorga una altra persona.

[...]

Paràgraf 5
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De modificació al paràgraf 5 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
El fet de patir una limitació de la seva capacitat sensorial no és, per ella matei

xa, un criteri per determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament 
o per intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per 
una altra persona. La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que su
posava la pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot man
tenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada 
cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva 
capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat 
sensorial, de conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de 
Catalunya i, de forma supletòria, de la legislació notarial.

[...]

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per 

determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, 
i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, 
en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina 
és la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no 
discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, de conformitat amb el que 
estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma supletòria, de la 
legislació notarial.

[...]

Paràgraf 6
Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’un incís al paràgraf 6 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 

en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapa
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citat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, que poden qualificarse de discri
minatòries. Aquestes són persones que ja poden realitzar actes jurídics amb plena 
eficàcia, atès que la malaltia o patologia que afecta els seus sentits no restringeix el 
seu autogovern, perquè són persones que poden manifestar la seva voluntat cons
cient i lliure i tenen facultats de comprendre i de discerniment per prendre les deci
sions més adequades en relació a l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb 
els avenços tecnològics existents, no té cap justificació mantenir en el Codi civil de 
Catalunya limitacions específiques per als col·lectius de persones amb discapacitat 
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, amb l’efecte, a més, que la designació col
lectiva de les persones amb una disfunció dels seus sentits resulta discriminatòria. 
Avui dia, aquestes mancances sensorials es poden suplir amb alternatives de comu
nicació no verbal o amb l’ús de mitjans tecnològics que atorguen una fiabilitat i una 
seguretat jurídica equivalent a la que té lloc quan qui es manifesta és una persona 
sense aquest tipus de discapacitat.

[...]

Paràgraf 7
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
D’addició d’un incís al paràgraf 7 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 

les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, no patei
xin cap discriminació per raó de la seva discapacitat sensorial, ja sigui permanent o 
transitòria, en l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen com a ciutadans 
en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

Apartat II
Paràgraf 1
Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 

25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o tran-
sitòria, mitjançant la qual el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la 
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modificació del Codi civil de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària.

[...]

Paràgraf 2
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 

bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment 
al mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Cata
lunya, i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, ja 
sigui permanent o transitòria, respecte dels seus drets successoris. Atès el criteri de 
proporcionalitat, s’han modificat estrictament aquells preceptes del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal d’equiparar els drets de les persones discapacitades i 
aquesta modificació s’ha dut a terme per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que 
es modifica, amb la finalitat que la regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

[...]

Paràgraf 3
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 

del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent 
o transitòria, en matèria testamentària.

[...]

Paràgraf 4
Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 

són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una per
sona amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, en el moment de 
l’atorgament; en segon lloc, l’apartat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la 
intervenció de testimonis quan el testador sigui una persona amb discapacitat senso
rial, ja sigui permanent o transitòria; en tercer lloc, s’elimina la lletra b) de l’apartat 
2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que les persones amb discapacitat 
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, ara podran intervenir en qualitat de tes
timoni en l’atorgament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apartat 5 
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de l’article 42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», i per
metent que les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat 
tal com ho pot fer qualsevol altra persona.

Paràgraf 5
Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de Ca

talunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions discrimi
natòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o 
transitòria, a l’hora d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testi
moni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 31
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició d’un paràgraf que serà l’últim de l’exposició de motius

II
Amb la mateixa finalitat, la disposició addicional primera de la Llei disposa que, 

en l’atorgament de testaments, i a sol·licitud del testador, s’ha d’utilitzar el braille, la 
llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics, mitjans que 
ha de proveir el notari, llevat que el testador prefereixi utilitzar els seus.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 15 i 18 
i el text del projecte amb el redactat següent:

«Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalu-
nya estableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o perma-
nent, a l’hora de dur a terme actes de naturalesa successòria i situar-les en el mateix 
pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen aquesta discapacitat 
quan atorguen testament i ordenen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com 
a testimonis en l’atorgament d’un testament aliè.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 16,17, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 i el text del projecte amb el redactat següent:

«[...] amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, [...].»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmenes 20 i el 

text del projecte amb el redactat següent:
«Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui 
la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapacitat sensorial 
determinada no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de rea
litzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el 
fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni en 
el testament que atorga una altra persona.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmenes 22 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«El fet de patir una discapacitat sensorial no és, per ella mateixa, un criteri per 
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
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al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot mantenint la norma vigent 
que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada cas i en funció de les cir
cumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva capacitat de comprensió 
i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat sensorial, de conformi
tat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma 
supletòria, de la legislació notarial.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 31.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de 
les persones amb discapacitat sensorial

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

II. Resum de les recomanacions de la Ponència

Recomanades

Grup parlamentari de Ciutadans
3

Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
2, 8, 11, 14

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
1, 9, 10 (apartats 1 i 4)

Esmenes transaccionades
Grup parlamentari de Ciutadans
6

Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
18

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
13, 15

Esmenes no recomanades
Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
31

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
12

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
4, 7, 10 (apartats 6)
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III. Dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les 
recomanacions de la Ponència 

Exposició de motius

I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 

temporal o permanent, (transacció esmes. 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en 
igualtat de condicions respecte de les altres persones pel que fa a l’exercici efectiu 
dels seus drets a l’hora d’atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transac-
ció esmes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) són aquelles que pateixen o bé 
una disfunció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, auditiu o verbal que limi
ta les seves facultats de comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir 
les seves necessitats específiques és convenient adoptar les mesures oportunes per 
aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici dels seus drets i deures 
com a ciutadans.

Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya es-
tableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, a l’hora 
de dur a terme actes de naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que 
el que correspon a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testa-
ment i ordenen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorga-
ment d’un testament aliè. (transacció esmenes 15 i 18)

Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen
sorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 i 30) sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no 
tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapacitat sen-
sorial (esmena 1 i transacció esmena 20) determinada no té, per ella mateixa, per què 
constituir una limitació a l’hora de realitzar determinats actes amb eficàcia jurídi
ca, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el fet d’atorgar testament davant de notari o 
el d’intervenir en qualitat de testimoni en el testament que atorga una altra persona.

El fet de patir una discapacitat sensorial (esmena 1 i transacció esmena 22) no és, 
per ella mateixa, un criteri per determinar si una persona és capaç o no per atorgar 
un testament o per intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de 
testament per una altra persona. La llei elimina, amb caràcter general, el criteri res
trictiu que suposava la pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat senso
rial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 i 30) i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el 
notari qui, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, va
lori quina és la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tin
gui o no discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 
17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) de conformitat amb el que estableixen les dis
posicions del Codi civil de Catalunya i, de forma supletòria, de la legislació notarial.

Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapaci
tat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 i 30) que poden qualificarse de discriminatòries. Aquestes són per
sones que ja poden realitzar actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la discapaci-
tat sensorial (esmena 1) que afecta els seus sentits no restringeix el seu autogovern, 
perquè són persones que poden manifestar la seva voluntat conscient i lliure i tenen 
facultats de comprendre i de discerniment per prendre les decisions més adequades 
en relació a l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnolò
gics existents, no té cap justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limita
cions específiques per als col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 
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temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) 
amb l’efecte, a més, que la designació col·lectiva de les persones amb una disfunció 
dels seus sentits resulta discriminatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials 
es poden suplir amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans 
tecnològics que atorguen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalent a la que té 
lloc quan qui es manifesta és una persona sense aquest tipus de discapacitat.

Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció es-
menes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) no pateixin cap discriminació per raó 
de la seva discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en l’exercici dels drets i llibertats que els 
corresponen com a ciutadans en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 

25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o perma-
nent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) mitjançant la qual 
el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil 
de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb dis
capacitat sensorial en matèria testamentària.

Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment al 
mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, 
i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui tem-
poral o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) res
pecte dels seus drets successoris. Atès el criteri de proporcionalitat, s’han modificat 
estrictament aquells preceptes del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
d’equiparar els drets de les persones discapacitades i aquesta modificació s’ha dut a 
terme per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat 
que la regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o 
permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en matèria 
testamentària.
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La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 
són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una perso
na amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 
17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en el moment de l’atorgament; en segon lloc, 
l’apartat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la intervenció de testimonis 
quan el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o per-
manent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30); en tercer lloc, 
s’elimina la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció es-
menes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) ara podran intervenir en qualitat de 
testimoni en l’atorgament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apar
tat 5 de l’article 42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», 
i permetent que les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament 
tancat tal com ho pot fer qualsevol altra persona.

Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions dis
criminatòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal 
o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) a l’hora 
d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’ator
gament del testament per una altra persona.

Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la ma-

nera següent: 
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha d’oferir al 
testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li pugui comportar 
cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de proporcionar al notari 
els mitjans esmentats.

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb discapa-
citat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.» (esmenes 
2, 3 i transacció esmenes 5, 6 i 13)

Article 2. Testimonis
Es modifica l’article 42110 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent: 
«Article 42110. Testimonis
»1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

»2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel fet 
que tingui una discapacitat sensorial.» (esmena 8)

Article 3. Idoneïtat dels testimonis
Es modifica l’article 42111 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, en el sentit de 

suprimir la lletra b), de manera que els apartats c), d) i e) passen a ser els apartats b), 
c) i d), respectivament. L’article queda redactat de la manera següent: 

«Article 42111. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de poder (esmena 9) signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin 
el testador, ni que tinguin la se mateixa residència.

»2. No poden ésser testimonis: 
a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
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b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 
fals testimoni.

c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 

consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 
del notari autoritzant.

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència 
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el testament.»

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent: 
«Article 42114. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, ja sigui en forma autògrafa, amb Brai-

lle, o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’ex
pressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer 
constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la citada persona, que ha de signar 
amb el testador al final del testament. (esmenes 10 i 11)

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la. (esmena 10)

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»

Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions 
referides a persones 
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per

sones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.

Disposició addicional segona. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat 
sensorial
De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del Codi civil 

de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments s’ha d’utilitzar 
el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que 
permetin suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o l’es-
criptura. (esmena 14)

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carmen de Rivera i Pla, Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, JxCat; Jordi Oro

bitg i Solé, ERC; Rosa Maria Ibarra Ollé, PSCUnits; Yolanda López Fernández, 
CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUPCC; Esperanza García González,  
SP PPC, diputats
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de formació per als 
funcionaris interins de l’Administració de justícia
250-00554/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la 
realización de un plan de formación para los funcionarios interinos de la Adminis
tración de Justicia, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el si
guiente texto: 

Exposición de motivos
El buen funcionamiento de la Justicia es una exigencia como garantía del dere

cho fundamental a la tutela judicial efectiva, una reclamación social y una condición 
indispensable para la adecuada marcha de la economía.

Los juzgados catalanes han visto incrementados en el año 2017 el número de 
asuntos ingresados en más de 48.000 procedimientos con respecto al año anterior, 
incrementándose también, por primera vez en seis años en un 9,7% el número de 
asuntos en trámite al final del año. Los números de entrada de asuntos en Cataluña 
pueden calificarse de insoportables en la práctica totalidad de los órdenes jurisdic
cionales. Desde hace años existe un elevado porcentaje de plazas vacantes de perso
nal auxiliar de Cataluña, que están siendo ocupadas por personal interino. En con
creto el porcentaje de interinidad en Cataluña en el año 2017 se sitúa en un 39,70% 
en el cuerpo de gestión procesal, un 37,05% en el cuerpo de tramitación procesal y 
un 54,25% en el cuerpo de auxilio judicial. En muchos de ellos se aprecia falta de 
formación o experiencia, lo que se intenta subsanar con formación en horario labo
ral y por otros funcionarios.

Es evidente que en estas situaciones se ralentiza la dinámica de la oficina judicial 
durante el tiempo de aprendizaje, lo que provoca un mayor retraso en la tramitación 
de asuntos.

La Generalitat de Cataluña y en concreto el Departamento de Justicia no ha lle
vado a cabo ninguna medida que ayude a paliar este problema y mejore la agiliza
ción de los asuntos de las oficinas judiciales.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e implementar un currículum formativo destinado, con carácter gene

ral, al personal interino y especialmente, al personal auxiliar, de tramitación proce
sal y de gestión procesal interino de la Administración de Justicia.

2. Implementar un plan provincial para cada una de las provincias de Cataluña 
consistente en dotar de formación especializada al personal auxiliar, al personal de 
tramitación procesal y al personal de gestión procesal interino, mientras no se pro
vean de funcionarios en los Juzgados con plazas vacantes.
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3.Garantizar el acceso de una formación inicial y continuada a todo el personal 
que se encuentra sirviendo como interino en todos los juzgados de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 5 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28915 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 13.02.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 28915)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Continuar implementant el currículum formatiu destinat al personal funciona-
ri que imparteix el Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE) 
mitjançant cursos de formació inicial per a personal de nou accés, així com cursos 
de formació, d’especialització o reciclatge professional per jurisdiccions, destinats 
exclusivament al personal interí.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Continuar treballant per la implementació del nou model de formació esta-
blert a l’Ordre JUS/141/2017, de 5 de juliol i la Resolució JUS/1755/2017, de 19 de 
juliol, que preveu una formació especialitzada en jurisdiccions o àmbits funcionals 
dirigida al personal interí al servei de l’Administració de Justícia dels cossos de ges-
tió, tramitació i auxili judicial mitjançant els cursos del Centre d’Estudis Jurídics i 
de Formació Especialitzada, que actualment està organitzant sessions formatives a 
nivell provincial.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3. Continuar garantint l’accés als cursos de formació per al personal interí, tant 
als cursos específics destinats a interins, com a qualsevol curs dirigit al personal 
funcionari que presta serveis l’Administració de Justícia.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls 
per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes 
les quanties reconegudes
250-00695/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada, Manuel Ro

dríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen
to, presentan la Propuesta de resolución para la actualización de las retribuciones de 
los abogados de turno de oficio y asistencia al detenido, revisión de módulos para 
actuaciones y guardias y puntualidad en el pago de la totalidad de las cuantías reco
nocidas, para que sea sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

El artículo 24 de la Constitución (CE) señala que: «todas las personas tienen de
recho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus de
rechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión 
y asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a uti
lizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mis
mos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia».

Al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, 
el artículo 119 de la CE previene que la justicia será gratuita cuando así lo dispon
ga la ley y en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia en los recursos 
para litigar.

Con todo ello, la CE diseña un marco constitucional regulador del derecho a la 
tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encami
nada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y 
efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.

La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la 
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, que en sus artículos 20.2 y 440.2 remite, 
para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de 
esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la enco
mienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos 
que carezcan de recursos. En este sentido se dio cumplimiento a través de la Ley 
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita.

Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema 
rápido y eficaz de justicia gratuita se articula sobre la base de un servicio público, 
prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos públicos. En con
secuencia, el reconocimiento a la digna labor que realizan los abogados del turno de 
oficio, pese a la escasez de medios de que son dotados es una vocación de servicio 
público que no puede estar sometido a las reglas de mercado y la libre competencia.

Y así, en muchas ocasiones esa entrega y dedicación de los abogados no es sufi
cientemente correspondida desde las distintas administraciones públicas. Las retri
buciones a los abogados que ejercen en el turno de oficio y asistencia al detenido, que 
es evidente que están muy por debajo del precio de mercado, sufrieron varios recor
tes en los módulos del turno de oficio entre los años 2011 y 2013 que supusieron una 
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rebaja media de un 5%. Estos recortes se acabaron el año 2014, con una congelación 
del precio de los módulos, y en 2015 y 2016 se produjeron pequeños aumentos de un 
0,5% y de un 1,25% de media respectivamente. Sin embargo, estos aumentos quedan 
aún muy lejos de la rebaja acumulada durante los tres años de recortes.

El 23 de diciembre de 2016 se suscribió un Convenio entre la Generalitat y el 
Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña sobre los módulos aplicables 
para el año 2017 en materia del turno de oficio y asistencia al detenido que comportó 
un aumento del 1,3% respecto del año anterior, lo cual era totalmente insuficiente.

En 2018 se mantuvieron los mismos importes de los módulos de indemnización 
para el servicio de asistencia jurídica gratuita previstos para 2017, sin ninguna ac
tualización de las mismas.

En 2019 seguimos sin actualizaciones de las cuantías conformes al IPC, mó
dulos infrafinanciados o impagados y retrasos en el pago de la 100% de la cuantía 
reconocidas.

Debe procederse al reconocimiento social de la labor que desempeñan los aboga
dos del turno de oficio en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Firmar el convenio con el organismo competente que establece la prestación 

del Servicio del turno de oficio y asistencia al detenido durante el año 2019, com
pensando en este período la rebaja sufrida en los últimos años.

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones que perciban los 
abogados de turno de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abo
gados que realicen asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real.

3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago de las cantidades re
conocidas en el plazo de un mes desde su tramitación por el Colegio de abogados 
competente.

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión.

5. Coordinar las actuaciones necesarias con el Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya para la revisión de los módulos para justificar las actuacio
nes y asistencias que están infrafinanciadas o impagadas en todos los ámbitos juris
diccionales y se acuerde la creación de nuevos módulos.

6. Reconocer la gran labor desarrollada por todos los abogados del turno de ofi
cio en todos los ámbitos jurisdiccionales y el esfuerzo económico que han realizado 
en los años de crisis económica.

Palacio del Parlamento, 14 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34213 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 28.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 34213)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 2

2. A partir de esa compensación, actualizar las retribuciones Analitzar les pos-
sibilitats de millora de mòduls d’indemnització que perciban los abogados de turno 
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de oficio en todos los ámbitos jurisdiccionales, así como los abogados que realicen 
asistencia al detenido adecuándolos al coste de la vida real si s’aproven nous pres-
supostos per a l’any 2019.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 4

4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en un único pago el 100% de 
las cantidades reconocidas correspondientes al mes en cuestión, sempre que ho per-
meti la disponibilitat pressupostària
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 30477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Lorena Roldán Suárez, diputada, Manuel Ro

dríguez de l’Hotellerie de Fallois, diputado, María Francisca Valle Fuentes, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolució sobre 
la situació actual dels jutjats de Martorell, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposició de motius
Anar als jutjats de Martorell és una veritable odissea. Totes les seves seus es tro

ben dispersades en blocs d’edificis antics, mal comunicats i de difícil accessibilitat.
En concret, a Martorell tenim les següents seus judicials, totes elles disperses, 

com ja hem dit: 
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 1: Ptge. Sindicat nº 10, entresòl 
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 2 i 3: Ptge. Sindicat nº 8, baixos
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 4: Ptge. Sindicat nº 6, entresòl 
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 5 (VIDO): Avda. Pau Claris, 24 b
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 6: Ptge. Sindicat nº 10, baixos 
– Jutjats de 1ªInstància i Instrucció nº 7: Avda. Pau Claris, 20
Aquests jutjats pateixen des de fa molts anys una situació de deixadesa i l’estat 

de les instal·lacions tenen una evident manca d’espai, tant a les sales d’espera com 
dintre dels despatxos, fins i tot s’amunteguen gran part dels expedients més enllà de 
les prestatgeries, a les taules o a terra. Val a dir, que aquesta situació de dispersió, 
deixadesa i manca d’espai adient, no es dóna a la gran majoria de jutjats.

Així mateix, el ple ordinari del l’Ajuntament de Martorell, celebrat el mes de se
tembre de 2017, va aprovar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana on 
es preveia la ubicació del nou edifici dels jutjats de Martorell, situat al barri antic de 
Can Carreras, per tal d’unificar la ubicació de tots els jutjats de la ciutat i del Regis
tre Civil en un mateix indret, però encara no hi ha cap previsió efectiva per a la seva 
execució per part de la Generalitat de Catalunya.

El passat 23 d’octubre de 2018 la Inspecció de Treball va visitar els jutjats de 
Martorell (Primera Instància i Instrucció núm. 1 a 7, inclòs Deganat) i va aixecar 
acta d’inspecció en la qual s’insta al Departament de Justícia per tal que actuï ur
gentment davant les greus deficiències observades a les citades seus judicials i que 
afecten greument al normal funcionament i a la salut dels treballadors públics, ope
radors jurídics i ciutadans.

En data 18 de febrer de 2018 va caure el fals sostre del Jutjat d’Instrucció nº1 
i 6 de Martorell provocant nombrosos desperfectes en les dependències judicials i 
caiguda d’aigua sobre expedients i mobiliari sortosament sense víctimes. Davant la 
inexistència de mesures de seguretat, unes hores més tard, es va decidir suspendre 
i paralitzar l’activitat judicial. Així mateix, el TSJC va prendre l’acord de posar en 
coneixement d’aquests fets al CGPJ.

El passat 16 de gener de 2019, la consellera de Justícia va anunciar que les obres 
«previsiblement» començaran el 2022 i entraran en funcionament el 2024.
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La necessitat imperiosa de donar resposta a tots els operadors jurídics i la normal 
tramitació dels expedients, per tal de donar seguretat jurídica, implica l’obligació de 
reubicar els jutjats mentre no es construeixi el nou Palau de Justícia de Martorell.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un pla calendaritzat de construcció de l’edifici on s’ubicaran els jutjats 

de Martorell, en el termini de tres mesos, i informar del mateix al Parlament de Ca
talunya. Aquest calendari haurà d’incloure: 

– Termini de licitació de les obres durant el present 2019.
– Termini d’inici de l’execució de les obres durant l’any 2020.
– Termini de finalització i entrega de les obres durant l’any 2021.
2. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant el present i els succes

sius exercicis per a l’execució de la dita obra.
3. Reubicar els jutjats de Martorell a noves instal·lacions ben condicionades de 

manera immediata per tal que els operadors jurídics puguin desenvolupar en condi
cions de seguretat la seva feina mentre es construeixen els nous jutjats de Martorell.

Palacio del Parlamento, 20 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Lorena Roldán Suárez, Manuel Rodríguez 

de l’Hotellerie de Fallois, María Francisca Valle Fuentes, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35755 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35755)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Establir un pla calendaritzat de construcció de l’edifici on s’ubicaran els jutjats 
de Martorell, en el termini de tres mesos, i informar del mateix al Parlament de Ca
talunya. Aquest calendari haurà d’incloure: 

– Termini de licitació del projecte i les obres durant el 2019-2020.
– Termini d’inici de l’execució de les obres durant l’any 2021.
– Posada en funcionament dels nous jutjats de Martorell l’any 2024.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

3. Aprovar un pla d’intervenció als equipaments judicials de Martorell que ga-
ranteixi la funcionalitat i adequació de les dependències actuals per a la prestació 
del servei d’administració de justícia fins a la data del seu trasllat a una nova seu, 
sens perjudici d’identificar i avaluar tècnica, funcional i jurídicament la plausibili-
tat de la reubicació transitòria dels jutjats de Martorell.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en 
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 30630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel 

Sucarrat, diputados del Grup Parlamentari de Ciutadans de acuerdo con lo estable
cido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Pro
puesta de resolución sobre la adopción del compromiso fehaciente de la entrada en 
funcionamiento del Juzgado número 7 de Girona, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En la actualidad, los juzgados de la ciudad de Girona se hallan colapsados, en 

especial los de primera instancia. La mayor sobrecarga de trabajo, que llega a ser 
insostenible debido al volumen de asuntos que se tramitan, la soporta el único Juz
gado de Família. Esta sobrecarga excesiva de trabajo la sufren en primer término 
los servidores públicos de la Justicia y en última instancia los ciudadanos a los que 
sirven.

Según la Memoria de la Audiencia Provincial de Girona realizada en 2017 el 
Juzgado de Família está muy por encima del módulo recomendado por el CGPJ, en 
concreto un 200%, y por tanto, por encima de la media catalana y nacional en cuan
to al número de asuntos ingresados, tramitados y resueltos.

En concreto, para solucionar los diferentes problemas de sobrecarga que tienen 
diferentes juzgados en todo el territorio nacional, el Real Decreto 902/17, de 13 de 
octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales creaba diferentes 
juzgados y uno de ellos fue el Juzgado número 7 en Girona.

Actualmente, la implantación efectiva del Juzgado número 7 de Girona solamen
te está pendiente de la dotación de los necesarios medios materiales cuya competen
cia corresponde a la Generalitat de Cataluña.

No obstante, los responsables políticos del Departamento de Justicia de la Ge
neralitat de Cataluña no han dado prioridad a la dotación de recursos y hasta el año 
2020 no entrará en funcionamiento, ocasionando con ello la agravación de los pro
blemas existentes y el incremento de retrasos de las tramitaciones de los expedien
tes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que deben acudir a solicitar la 
ayuda judicial para solucionar sus conflictos, en especial aquellos que son de índole 
familiar, con implicación de menores.

En este sentido, no debemos olvidar que el buen funcionamiento de la Adminis
tración de Justicia es una exigencia como garantía del derecho fundamental a la tu
tela judicial efectiva, una reclamación social y una condición indispensable para la 
adecuada marcha de la economia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Cumplir con lo dispuesto en la Orden JUS/1277/2017 de 22 de diciembre y 

adoptar el compromiso fehaciente, mediante la aprobación de esta propuesta de re
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solución, de implantación y entrada en funcionamiento del juzgado 7 de Gerona 
como máximo en junio del 2020.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, Jean Castel 

Sucarrat, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35754 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35754)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

Adoptar el compromís fefaent, mitjançant l’aprovació d’aquesta proposta de re
solució, d’implantació i entrada en funcionament del Jutjat de 1a Instància núm. 7 
de Girona l’any 2020.
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