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Generalitat de Catalunya 
Departament d e Justicla 
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

Memòria general complementària de l'Avantprojecte de llei de modificació del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la 

no discriminaciÇ) de les persones amb discapacitat sensorial 

D'acord amb l'Informe juridic preliminar emès per l'Assessoria Jur ldica en data 31 d'agost de 
2017, es complementa la memòria general de l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre 
quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i Ja no discriminació 

de les person.es amb discapacltat sensorial. 

1. No procedència del tràmit de participació ciutadana de l'article 69.1 de la Llei 
19/2014, del29 de desembre. 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de t ranspàrència·, accés a la informació I bon govern 
regula a l'article 69 la participació ciutadana en l'elaboració d~ les normes i preveu e l dret de 
les persones de participar, per mitjà de la presentació de propostes 1 suggeriments·, en les 
Iniciatives normatives en tramitació en els supòsits en què, per la importància que tenen o 
per la matèria que regulen, l'Administració considera pertinent obrir aquest procés 
participatiu des de l'inici de la tramitació del procediment. 

En aquest cas,. es considera que es pot prescindir d'aquest tràmit pels mateixos motius q ue 
justifiquen que s'hagi prescindit del tràmit de consulta ciutadana prèvia previst a l'article 133 
de la Llei 39/2015, de 1'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públ iques i que són e.ls següents: l'Avantprojecte de llei no té un impacte 
significatiu en l'activitat econòmica, ja que no imposa càrregues de tipus econòmics als 
subjectes destinataris, ni els imposa obligacions rellevants sinó que, ben al contrari, 
suprimeix traves perquè les persones amb d iscapacitats sensorials puguin dur a terme 
determinats actes de naturalesa successòria; el seu objectiu és, per tant, posar fi a la 
discriminació que les persones esmentades pateixen en aquest àmbit i situar-les en el 
mateix pla d'igualtat que correspon a les persones que no tenen discapacitats sensorials. 
Aixl mateix. la Iniciativa dona resposta a la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017. del 
Parlament de Catalunya, que insta el Govern a estudiar i p resentar la modificació del Codi 
civil de Catalunya per fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb 

discapacitat sensorial eri matèria testamentària. 

2. Entrada en vigor de la Llei 

Là unitat impulsora ha optat per determinar una entrada en vigor d e l.a Llet l'endemà de la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tant, d iferent de la vacatio /egis 
ordinària de vint dies que estableix l'article 111-1.0 del Codi civil de Catalurya, atès que la 
normativa actual, en ser discriminatòria envers les persones amb discapacitats sensorials, 
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tant pel que fa als drets successoris que se'ls atorguen com pel que fa a la terminologia 
emprada per referir-se a aquest col·lectiu, vulnera els principis de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, feta a Nova York e113 de 
desembre de 2006, i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, situació que cal 
esmenar el més aviat possible. 

Aixl mateix, amb aquesta Iniciativa es dona compliment tant a la Resolució 683/XI, de 25 de 
maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de d rets i la no discriminació de 
les persones amb d iscapacltat sensorial com al document que estableix l'Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 2010-2020, objectius que no han de ser demorats-en el temps atès que la 
norma atorga drets I no imposa obligacions. 
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Xavier Bernadí Gil 

D irector General de Dret i d'Entitats Jurldlques 

Barcelona, 1 de setembre de 2017 
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