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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Comissió dè Codificació 
de Catalunya 

Nota que fa la Secció d~Harmonització de Ja Comissió de Codificació en 
relació amb 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 dé les persones amb discapacitat sensoria l. 

La Comissió- de Codificació valora de forma positiva la iniciativa le gislativa que es 
presenta per a l a nostra consideració. 

1. A l'exposició de motius es proposen unes modificacions per tal de millorar el q>ntlngut, 
les quals es· detallen a continuació. 

1 .1 A l 'apartat Sè es proposa la modificació següent: 
"La malaltia o la d isfunció de caràcter físic ... La llei elimina, amb caràcter general, el 
criteri restrictiu que suposava la pertrne.nça al col·lectlu de persones amb discapaeit~t 
sensorial 1, tot mantenint la norma vigent que així ho establei x, deixa que sigui el notari 
qui, ~n cada cas ... de Ja legislació notarial." 

1.2 A l'apartat 7è, es proposa la modiftcació següent: 
"Aquesta llei Implementà la Convenció de les Na.clons Unides ... dlscapacitat. 'Fa·~ La 
Comissió Europea, també, va aprovar el document ... Catalunya.'' 

2. Així mateix, no sembla ·necessària la Dlsposlcló Adicional, tota vE!gada ~ue Vartlcle 7. 
Tractament del gènere en les denominacions referides a p!3rsÒnes, de la Llei 29/2002, de. 
30 de desembre. Primera /fel del Codi civil de Catalunya, ja establia, amb caràcter 
general, el següent: "En el Codi civil ·de Catalunya, s'entén que les denominacions en 
gènere masculf refer/dés a persones inclouen dones f Homes, llevat que del context se'n 
deduexi el contrari". 
Considerem que el que es promou, amb aquest Avantprojecte de llei, és una modificació 
del Codi civil de Catalunya, l per tant seria redundant fer constar de nou el conti ngut de 
l'esmentat article 7 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, encara que com bé sabem el 
Preambul i la part final de les lleis no form-a part del cos normatiu, que posterlorme.nt 
s'incorporar?, en aquest cas, a l. Llibre quarl del nostre Codi civil. 

Per tot el que hem exposat considerem que les dues propotes de modificació a l 'exposició 
de motius ajuden a clarificar· el contingut i que la disposició addicional, que s'ha 
1-nco~porat a l'Avantprojecte, és sobrera. 

Barcelona, 17 d'octu.bre de 2017 

~~g;àòs :'a~~7;¡:~lrindpal 
T~l. 93 553 82 09 
wvtw.gencat .eit~ost!cla 
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