El sector de la discapacitat celebra els canvis del Codi
Civil Català en matèria de testaments
El COCARMI recorda l'existència d'altres normes pendents d'adaptació a la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Barcelona, 24 d'octubre de 2018.- El Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels
drets del col·lectiu a Catalunya, celebra la tramitació, acordada avui al
Parlament de Catalunya, del projecte de llei de modificació del llibre quart
del Codi Civil Català. Aquesta reforma permetrà que les persones amb
discapacitat sensorial puguin fer testament de forma privada i sense
l'obligació d'anar acompanyades amb dos testimonis; a més, eliminarà les
actuals restriccions per poder intervenir en qualitat de testimonis.
"Aquestes millores són un pas endavant per seguir avançant en el ple
exercici dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat",
assenyala el president del COCARMI, Antonio Guillén. "Es tracta d'una
reforma del Codi Civil Català encaminada a garantir la igualtat davant la llei
de les persones amb discapacitat sensorial. Tot i així, després de 10 anys de
l'entrada en vigor de la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les
Persones amb Discapacitat al nostre ordenament jurídic, encara queda un
llarg camí per reconèixer el dret de les persones amb discapacitat a la
capacitat jurídica". En aquest sentit, recorda que encara està pendent la
constitució d'un grup de treball específic, al Parlament de Catalunya, per
analitzar la implementació a casa nostra de la Convenció.
Precisament, la setmana passada van començar els treballs per elaborar les
bases del Pacte Nacional per la Discapacitat, impulsat pel Consell de la
Discapacitat de Catalunya (Codiscat) amb l'objectiu, entre d'altres,
d'avaluar el grau d'adequació de les lleis i normatives que són competència
del Govern (benestar, salut, treball, justícia, educació, habitatge, cultura,
empresa, territori...) als principis de la Convenció.

Sobre el COCARMI. Està integrat per una desena de federacions i associacions que donen
veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, intel·lectual,
sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons dades del 2017 del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, hi ha a Catalunya més de 550.000 persones amb alguna
discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 2006, el nombre de persones amb
discapacitat era d'unes 377.500. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE Catalunya,
DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació Salut Mental

Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del Comité Estatal
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions
de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de Catalunya
(PINCAT).

