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~~~~ Generalitat de Catalunya 

AVANTPROJECTE DE LLEI 
DECRET 
ACORO . 

Punt I 

' NU lli. :.::!:. ;. u~ •. ;.. _______ _ 

Sessió (data) 

LGovern 
I Consell Tècnic 

Avantprojecte de lle i de modificació del llibre quart del Cod i civil de Catalunya I 
Ordre del dia per tal de garantir la igualtat de drets I la no discriminació de les persones 

amb dlscapacltat sensorial 

Departament impulsor Altres Departaments Organismes participants 

Justícia 

Informació bàsica: 

Contingut de la proposta i aspectes principals I 

El contingut de la proposta és l'aprovació 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 discriminació de 
les persones amb discapacitat sensorial. 

Amb aquesta iniciativa legislativa es modifiquen quatre a rticles de l llibre quart del C odi civil de 
Catalunya, amb la finalitat d 'eliminar qualsevol t racte discriminatori de les persones amb 
discapacitat sensorial en matèria testam entària I de suprimir e l llenguatge emprat per referir
se a les persones amb discapacita t sensoria l per tal de reduir l'estigmatltzació derivada 
d'aquesta discapacitat. 

A més, amb aquestà iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 25 de 
maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igua ltat de drets i la no discriminació de 
les persones amb dlscapacitat sensorial, mitjançant la qual e l Parlament va instar e l Govern a 
estudiar i presentar la m odificació del Codi c ivil de Catalunya per a fer efectiu el dret de no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. 

Objectius J 
Els objectius de la iniciativa legislativa són, d'una banda, garantir la igualtat efectiva de les 
persones amb discapacitat sensoria l en matèria testamentària i, de l'altra, evitar 
l'estigmatització d'aquest col· lectiu a través del llenguatge jurfdic. 

Mitjançant aquestes modif icacions de l'actual redacció de diversos articles del llibre quart del 
Codi civil de Cata lunya es pretén 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 nota ri i de poder intervenir en qualitat de testimoni en 
l'acte d 'atorgament del testam ent per una altra persona. 

En aquest sen tit, Ja iniciativa legislativa té per objecte suprimir les expressions recollides en el 
Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o mudes, perquè J.a 
seva desap arició contribuirà a e liminar l'estigmatització que deriva d'aquesta discapacitat, 
que, com és obvi, és susceptible d'una ampla gradació i classificació segons e ls casos. 
També té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil estableix per a les persones 
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~~~~----~----~~~--~--~--~--~--~~------~~~~~--~ amb discapacitat sensorial 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 discapacitats 
sensorials quan volen atorgar testament i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervenen 
com a testimonis en l'atorgament d'un testament aliè. 

Així doncs, es tracta que en l'àmbit del dret civil una persona amb d iscapacitat sensorial sigui 
tractada igual que qualsevol 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 rea litzar determinats actes amb eficàciajurfd íca, com és 
el fet d'atorgar testament davant de notari o el d'intervenir en qualitat de testimoni en el 
testament que atorga una altra persona. 

En síntesi , els objectius principals de la iniciativa són els següents: 

Garantir la igualtat efectiva de les persones amb discapacitat sensorial en matèria 
testamentària i; 

Evitar l"estigmatitzacló d'aquest cot-lectiu a través del llenguatge jurldic . 

·I Pressupost 

Informes i al·legacions integrades en la seva tramitació (índex dels documents que 
composen l'expedient administratiu- amb la memòria justificativa -, convenis, .. • ) 

- Memòria preliminar 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· discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial. 

- 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 la no· discriminació de les persones amb 
discapacltat sensorial. 

- Memòria d'avaluació de l 'impacte de les mesures proposades 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 
n"o discriminació de les persones amb dlscapacitat sensoriaL 

- Memòria general complementària de l'Avantprojecte de llei de modificació del ilibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial. 

Referències, si escau, en el Pla de Govern I 
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tu.W 
Variables d'entorn: 

Antecedents i dades de context (*) J 
La iniciativa legislativa respon a la necessitat de modificar l 'actual redacció d'alguns articles 
del Codi c ivil de Catalunya amb la finalitat de situar les persones amb d lscapacilal sensorial 
en igualtat d~ condicions respecte de les altres persones pel que fa a l'exercici efectiu dels 
seus drets. 

Concretament, l'Avantprojecte de llei comporta la modificació de l'article 421-8, per m odificar 
la manera de referir-se als testadors que pateixen un a d iscapacltat sensorial, de l'article 421-
10, apartat 2, per a suprimir l'exigència de testimonis en el testament notaria l; de l'article 421-
14 , apartat 5, per a suprimir la prohibició de fer testament tancat, i de l'article 421-11, apartat 
2 .b , per a suprimir la prohibic'ió dels cecs , e ls sords i els muts per a poder ser testimonis. 

Igualment, aquesta iniciativa normativa Implementa la Convenció de les Nacions Unides ~obre 
e ls drets de les persones amb d iscapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, ;a tots els efectes, del nostre ordenament juri dic des del dia 3 de maig de 2008. 

També implementa la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que, a l 'article 21, 
estableix el princ ipi de no discr iminació per raó de d iscapacitat i, a l'article 26, inclou el principi 
d 'integració de les persones amb discapacitat. 

En la mateixa línia, la Comissió Europea va aprovar el document que estable ix l'Estra tègia 
Europea sobre D!scapacltat 2010-2020, que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets , així com beneficiar-se de la seva 
participació en la societat. 

L'Avantprojecte de llei pretén la modificació de la Llei 10/2008, de 10 de de juliol , del llibre 
quart del Codi civil de Cata lunya, relatiu a les successions. -

En definitiva, la nova Lle i h a de ser un element que contribueixi a garantir la igualtat de d rets 1 

la no discriminació de les persones amb d iscapacitat sensoria l, que tingui en compte l'exercici 
efect iu dels seus drets a l'hora d'atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir 
en qu alitat de testimoni en l'acte d'atorgament del testament per una a ltra persona_ 

Cal destacar que, actualment, e ls avenços tecnològics existents permeten suplir les 
mancances sensorials amb alternatives de comunicació no verbal o amb l'ús de m itjan s 
tecnològics que atorguen una fiabilitat I una seguretat jurídica equiva lent a la que té lloc quan 
qui es manifesta és una persona sense discapacitat sensorial. 

I Obmvacions 

I Fet rellevant (Sí/No) I sí I Fet noticiable (Sí /No) lsf 
( •) En aquest apartat s1ncfou, entre d'altres, lnformacló referent als antecedents que emmarquen l'actuació I tes dacJes de context 
més rellevants, el suport mostrat pels organismes d'ens locals i els agents soctels més significatius I tota aquella informació rererent 
als organismes participants (les seves funcions I composició, les relacions amb la Genera lita t, memòria d'activiU.tsl sl escay, etc.). 
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