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G eneralitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques 

MEMÒRIA DE LES OBSERVACIONS I LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN ELS 
TRÀMITS DE CONSULTA 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 

Per facilitar la participació dels ciutadans en e l procés d 'elaboració de l'Avantprojecte de llei 
de m odificació del llibre quart del Codi civil de Cata lunya per tal de garantir la Igualtat de 
drets i la no discriminació de les persones amb d lscapacitat sensorial, i d'acord amb el que 
estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, el text de l'Avantprojecte de llei esmentat es_ va sotmetre a 
Informació pública. mitjançant la publicació d'un Edicte a.l DOGC núm. 7458, de 20 de 
setembre de 2017. 

Aixf m ateix, es va donar un termini d 'audiència al Col· legi de Notaris de Catalunya, a t ravés 
del seu degà, per tal que fessin arribar les ·observacions que es timessin oportunes, i també 
es va dur a terme la consulta interdepartamental eorresponent. 

. . 

L'Assessoria Jurldica del Departament de Justícia . va emetre informe jurídic pre liminar ei 
31 d'agost de 2017 amb caràcter previ al tràmit d 'audiència i d'informació pública i de la 

' sol-licitud dels informes preceptiu s. 

Aix l mateix, la Comissió de Codificació de Catalunya va emetre un informe en relació amb 
l'Avantprojecte de lle i 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 sensoria l. 

T ambé es varen sol·licitar els informes preceptius a l'Institut Català de les Dones i a la 
Direcció General de Pressupostos. 

Totes les observacions I al ·legacions presentades s'han valo ra t s'han incorporat les 
justificacions oportunes i, si s'escau, e l text que s 'ha adoptat. 

En compliment de l que estableix l'article 36.3.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre , de 
la pres idència de la Generalitat i del Govern, s'elabora la present m emòria . 

1. Informe de la Direcció G en eral de Pressupostos 

En data 1 de setembre de 2017, la Direcció General de Pressupostos ha emès informe 
favorable sobre l'Avantprojecte de llei de m odif icació del llibre q uart del Codi civil de 
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Catalunya per ta l de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
dlscapacitat sensorial, destacant que aquesta normativa no té impacte pressupostari. 

2. Informe d e l ' Institut Català de les Dones 

L'Institut Català de les Dones ha emès l'Informe d'impacte de gèn ere en data 29 de 
setembre de 2017. En les seves conclusions s'Informa favorablement sobre la proposta 
normativa però es recomana realítzar les modificacions que tot seguit s'exposen i que es 
contenen en l'apartat segon de l d it Inform e. 

Es proposa la modificació del terme "el testador" per "el testador o testadora"; "el cònjuge i 
el convivent" per "el o la cònjuge" i pe r "el o la convivent" o b é "la persona convivent" 
atenent tant e l principi Setè de l'article 3 de 1¡:¡ Llei 17/2015, qel 21 de j uliol, d 'igualtat 
efectiva de .dones i homes com la Gu ia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de 
l'Administració de la .Generalitat de Catalunya e laborada per la Direcció General de Polltlca 
Lingüística. 

Aquesta unita t Impulsora com parte ix p lenament e l criteri de l'Informe d'impacte de gènere . 
p el que fa a la seva finalitat, tanmate ix, es considera que l'object iu dels suggeriments de 

· modificació de diversos termes del text normatiu per l'ús de fes formes dobles queda atès i 
complert tant amb l'artièle 7 "Tractament del gènere en les denominacions referides a 
persones" de la Llei 29/2002, de 30 de desembre., Primera llei del Codi c ivil de Cata lun ya, 
que estableix que En el Codi civil dc Catalunya, s'entén que les denominacions en 
gènere m asculí referides a persones Inclouen dones i homes, llevat que del context se 'n 
deduexl el contrari com amb la disposició addicional de l'Avantprojecte de llei de 
modificació del llibre quart de l Codi civil de Catalunya per tal de garantir la Igualtat de drets 
i la no d iscrim inació de les persones amb discapacltat sensorial. 

Tenint en compte. a més, que l'Avantprojecte de llei modifica el llibre quart del Codi c ivil de 
Catalunya, es fa necessari m antenir la tècnica legislativa emprada en tot e l Codi per tal de 
dotar-lo qe coherència I harmonia . 

3. Cot · le gi de Notaris d e Catalunya 

El Cof ·legi de Notaris de Catalunya n o ha presentat al·legaclons, observacions .o 
suggerim ents a l'Avantprojecte de lle i de m odif icació dei llibre quart del Cod i civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb 
discapacitat sensorial dins del termini de 15 dies hàbils d'acord amb el que estable ix 
l'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la G eneralitat i del 
Govern. 
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En data 17 d'octubre de 2017 la Secció d'Harmonització de la Comissió de Codificació de 
Catalunya va remetre a la unitat impulsora u n informe 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 de les persones am b d iscapacitat sensorial , en el qual es van 
suggerir les modificacions al text de l'Avantprojecte d e llei següents: 

Pel que fa a l 'exposició de motius, es proposen les modificacions següents: 

- Afegir dues expressions (que es re·marquen e n negreta) al paràgraf cinquè, que quedaria 
redactat de la manera segOent: 

La malaltia o la disfunció de caràcter flsic no és, per ella mateixa, un criteri per determinar 
s/ una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir en qualitat de 
testimoni en /'acte de l'atorgament de testament per una altra persona. La llei elimina, amb 
caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença al col ·lectiu de persones 
amb discapac/tat sensorial i, to t mantenint la norma vigent que aixl ho estableix, deixa que 
sigui el notari qui, en cada cas e n funció de les circumstancies personals de l'atorgant, 
valori quina és /a seva capacitat de comprensió I fes seves habilitats comunicatives, tingui o 
no discapacitat sensorial, de conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi 
civil de Catalunya i, de forma sup letória, de la legislació notarial. · 

- Modificar la tercera frase del paràgraf setè suprimint un terme i afegint~ne un altre (es 
remarquen els canvis respecte del text actual), que quedaria redactada de la manera 
següent: 

La Comissió Europea, també, va aprovar el document que estableix l'Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 2010-2020 que té com a objectiu fer possible que les persones amb 
d/scapacital puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiar-se de la seva 
participació en la soc1etat. 

La unitat lmpulsÓra accepta els suggeriments proposats i els Incorpora al text de 
l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil d e Catalunya per tal de 
garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb dlscapacltat sensorial. 

Pel que fa a la disposició addicional relativa a l tractament del gènere en les denominacions 
referides a persones, es proposa la seva supressió a tès que l'article 7 de la Llei 29/2002, 
de 30 de desembre, P rimera llei del Codi civil de Catalunya, ja reprodueix el contingut de la 
disposició addicional de l'Avantprojecte de llei amb caràcter general i, per tant, seria 
redundant fer-ho constar de nou. 

Aquesta unitat comparte ix e l criteri de la Com issió de Codificació de Catalun ya peJ que fa a 
la redun dància d e la disposició addicional de l'Avantprojecte de llei en ca s que fos inclosa 
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dins el llibre quart del Codi civil de Catalunya atès que el propi Codi civil de Catalunya ja 
.conté aquesta clàusula a l'article 7 de la Llei 29/2002. de 30 de desembre, Primera llei del 
Codi civil de Catalunya. Tanmateix, i per motius de coherència del text de l'Avantprojecte 
de llei considerat individualment, es considera pertinent mantenir-la, tenint en compte que 
aquesta disposició addicional no serà incorporada al text del Codi civil de Catalunya, de la 
mateixa manera que tampoc ho serà la seva Exposició de Motius n i la seva disposició finaL 
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