
PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS EN DEFENSA ELS DRETS 
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL ENFRONT LES 
DISCRIMINACIONS EXISTENTS EN L’ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL 
APROVADA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Ben entrat el segle XXI i malgrat les noves oportunitats que ofereixen els avenços 

tecnològics, les persones amb discapacitat sensorial continuen patint discriminacions 

per part de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol. Aquest és el cas, com ha 

denunciat l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, de la recent Llei 15/2015, 

de 2 de juliol, de la Jurisdicció voluntària, la qual pretén que una persona amb 

discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per a donar el 

seu consentiment matrimonial. Altres situacions discriminatòries emparades per la 

normativa fan referència als àmbits testamentari i d’atorgament d’escriptures 

públiques. 

 

A iniciativa de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, des del grup 
municipal d’Esquerra Republicana - MES es proposa a la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents: 
 

 

ACORDS: 

 

 

Primer - L’Ajuntament de Terrassa es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats, 

al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no 

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i 

concretament la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 

de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb 

discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el 

consentiment matrimonial. 

 

Segon - L’Ajuntament de Terrassa es compromet a sol·licitar al Congrés dels Diputats, 

al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que faci possible la no 

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament 

d’escriptures i de documents públics així com de testaments i concretament les 

modificacions immediates de l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del 

Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de 

dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per part de 

persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves tecnologies per a 

facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per si mateixos els 

documents i testaments i conseqüentment la modificació de l’article 708 del Codi Civil 

espanyol per tal de suprimir la prohibició a les persones amb discapacitat sensorial 

d’atorgar testament tancat. 

 

Tercer - L’Ajuntament de Terrassa es compromet a sol·licitar al Parlament de Catalunya 



la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no discriminació de les 

persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària. Concretament la 

modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis 

al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer 

testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords 

i muts per a ser testimonis.  

 

Quart - L’Ajuntament de Terrassa es compromet a seguir treballant per garantir els 

drets de les persones amb discapacitat sensorial en l'accés als serveis públics i a 

l'administració municipals, d’acord amb el Pla local d’atenció a les capacitats diverses i 

a l’accessibilitat 2016-2020 i el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal signat 

l’any 2012. 

 

Cinquè - L’Ajuntament de Terrassa es compromet a trametre aquests acords als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels 

Diputats i del Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació 

de Municipis, i a la Associació Catalana de Municipis, així com a les regidories 

municipals que són necessàries per introduir els canvis i adaptacions oportuns per 

garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis 

públics i a l’administració municipals. 

 
 


