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Direcció General de Pressupostos 

INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ 

Disposició: Avantprojecte 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. 

Departament: Justfcia 

Sense impacte pressupostari 

Fets 

1. La finalitat d'aquesta avantprojecte de llei és situar les persones amb d iscapacitat sensorial 
en igualtat de condicions respecte de les altres persones pel que fa a l'exercici efectiu deis 
seus drets a l'hora d'atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir en q ualit at 
de testimoni en l'acte d'atorgament del testament per una altra persona. 

2. Les persones amb discapacítat sensorial són aquelles que pateixen o tié una disf unció, una 
discapacitat o bé un hàndicap visual, auditiu o verbal que limita les seves facultats de 

• comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir les seves necessitats especifiques 
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. 

3. Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides en el Codi ci vil 
que identifiquen les persones com sordes, cegues o mudes, perquè la seva desaparició pot 
contribuir a eliminar l'estigmatilzació que deriva 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 tes restriccions que el Codi estableix a les persones amb 
discapacitat sensorial a l' hcr<~ 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 discapacitats 
sensorials quan volen atorgar testament I ordenar les últimes voluntats, o bé quan 
intervenem com a testimonis en l'atorgament d'un testament aliè. 

4 En la memòria d'avaluació de la Dlrecqió General de Dret i d'Entita ts Jurld iques de 28 de 
juliol de 2017 es fa constar que aquesta norma no suposa cap Impacte pressupostari per al 
Departament de Justrcia. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des del punt de vista estrictament p ressupostari, informa 
f<~vorablement sobre l'Avantprojecte de llei de modificació del llib re qu<~rt del Codi civil de 
Cat<~lunya per tal de garantir la igualtat. de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial. 

La directora general de Pressupostos . 
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