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N . S IGOV 
Apartat OD 

SIG17 JUS0627 
IVB 

Disposició: Proposta . d'acord del Govern pel q ual s'aprova la memòria preliminar de 
rAvantprojecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no d iscriminació de les persones amb 
d iscapacitat sensorial. 

Departament: Justlcia 

Sense impacte pressupos tari 

Fets 

1. L'Avantprojecte de llei que es proposa té per finalitat e lim inar les restriccions que e l Codi 
civil de CataiÚnya estableix a les persones amb dlscapacitat sensorial a l'h ora d e realitzar 
actes de naturalesa successòria i, a ix l , situar-les en el mateix plànol d'igualtat que 
correspon a les persones que no tenen d lscapacita ts sensorials . 

2 . En aquest sentit, es parteix del fet que patir una malaltia o tenir una patologia determinada 
no té, per ella mateixa, per qué constituir una limitació a l'hora d e realitzar determinats 
actes amb eficàcia jurldica, com són el fet d'atorgar testament i ordenar últimes voluntats, o 
d'intervenir com a testimonis en l'atorgament d'un testament aliè. 

3. Alxl, l'Avantprojecte de llei té un doble objectiu: d 'una banda, s uprimir expressions 
recollides en el Codi civil de Catalunya que identif iquen les persones com sordes, cegues o 
mudes, per contribuir a eliminar l'estigmatització que deriva d 'aquesta discapacitat. D'altra 
banda, elimina r les restriccions que el Codi civil estableix a les persones a mb d iscapaci tat 
sensoria l a l'hora de realitzar actes de naturalesa successòria (atorgar testament notarial o 
intervenir com a testimoni en l'atorgament d'un testament aliè), tot deixant que sigui e l 
notari q u i, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l'ato rgant, valori 
quina és la seva cap acita t sensorial , igual com ho fa respecte de les persones que no 
pateixen cap discapacitat. 

4. En la · memòria preliminar d'aquest Avantprojecte de llei s'assenyala q ue no t é cap 
incidència sobre l'organització, el personal i e l pressupost de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament pressupostari, Informa . 
f avorablement en aques ta fase sobre la Proposta d 'acord del Govern pel q ual s'aprova la 
memòria p reliminar de l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de g a rantir la igualtat de drets I la no discriminació de les persones amb 
discapacltat sensorial. 
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