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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2016, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT CONTRA LA DISCRIMINACIÓ A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT SENSORIAL EN L’ACTE DE CONTRAURE MATRIMONI
Atès que la Llei espanyola 15/2015, de la llei de Jurisdicció Voluntària, de 2 de juliol,
estableix, entre les seves disposicions, una modificació de l’article 56 del Codi Civil que
regula la forma i la validesa dels matrimonis celebrats a l’Estat Espanyol. Aquesta nova
redacció entrarà en vigor el proper 30 de juny de 2017, i estableix el requisit per a les
persones amb discapacitat sensorial d’aportar un certificat mèdic que avaluï la seva capacitat
per tal de poder contraure matrimoni, condició que en l’actualitat no és necessària.
Atès que aquesta modificació suposa una discriminació envers les persones amb discapacitat
sensorial, que es veurien limitades de la seva capacitat de decisió lliure i plena en un àmbit
que afecta el seu desenvolupament personal, havent d’explicar i raonar a terceres persones
alienes la seva voluntat de contraure matrimoni per a què aquests avaluïn la seva aptitud per a
prestar consentiment en el matrimoni.
Atès que aquesta modificació contravé la Convenció Internacional sobre els drets de les
persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol l’any 2008 i que obliga als Estats
signants, entre d’altres, a reconèixer “que les persones amb discapacitat tenen capacitat
jurídica en igualtat de condicions que les altres en tots els aspectes de la vida”, a prendre les
mesures pertinents “per a posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en
totes les qüestions relacionades amb el matrimoni, la família, la paternitat i les relacions
personals, i aconseguir que les persones amb discapacitat estiguin en igualtat de condicions
amb la resta” per tal d’assegurar, entre altres qüestions, que es reconegui el seu dret “a
casar-se i fundar una família sobre la base del consentiment lliure i ple dels futurs cònjuges”.
Atès que els textos legislatius i les polítiques públiques han d’avançar per remoure totes
aquelles situacions de discriminació que es produeixen a la nostra societat, sigui quin sigui el
seu motiu.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR al Congrés dels Diputats i al Senat Espanyol a dur a terme les
modificacions legislatives necessàries per a garantir el dret de les persones amb discapacitat
sensorial a poder decidir de manera individual, lliure i plena sobre el fet de contraure
matrimoni, sense necessitat d’aporta informes mèdics que avaluïn la seva aptitud per a prestar
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aquest consentiment, modificacions que s’haurien de fer abans de l’entrada en vigor de la
modificació proposada per la llei 15/2015 de l’article 56 del Codi Civil.
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Segon.- DEMANAR al conjunt de poders públics de l’Estat espanyol que impulsin totes les
actuacions necessàries per donar compliments de manera íntegra a la Convenció Internacional
sobre els drets de les persones amb dicapacitat.
Tercer.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords a tots els grups polítics del Congrés dels
Diputats i del Senat, als ministeris espanyols de Justíci i d’Afers Socials, als departaments de
Justícia i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i a les persones
membres de la Comissió de Treball de la Discapacitat del Consell Municipal de Promoció
Social i Salut Pública de Cerdanyola."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

