
GRUP PARLAMENTARI
BLOC per Mallorca i PSM-Verds

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D’acord amb el  que preveuen els  articles  125 i  126  del  Reglament  del  Parlament  de les Illes 
Balears, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds  presenta la següent PROPOSICIÓ 
DE LLEI 

TÍTOL: INDIGNITAT SUCCESSÒRIA PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La societat ha d’adoptar totes les mesures al seu abast per prevenir i reaccionar davant la 
xacra de la violència masclista a fi d’aconseguir la seva eradicació.

En exercici de les competències en matèria de dret civil (article 30.27 i 84.1 de l’Estatut de les 
Illes Balears en relació amb l’article 149.1.8è de la Constitució espanyola), la present llei té per 
objecte  impedir  que  les  persones  condemnades  per  delictes  relacionats  amb  violència 
domèstica heretin el patrimoni de la seva víctima. 

Amb aquest objecte, s’introdueix un article en les disposicions generals (capítol I) del Títol II 
(Successions) de la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, text refós aprovat per Decret 
legislatiu 79/90, de 6 de setembre, que amplia les causes d’indignitat en la successió previstes 
en el Codi Civil Espanyol. 

Article únic.-

S’introdueix un article 7.bis al  text  refós de la Compilació de Dret  Civil  de les Illes Balears 
aprovat per Decret Legislatiu 79/90, de 6 de setembre

“Article 7.bis.-  A més de les causes d’indignitat  previstes en l’article  756 del  Codi  Civil,  és 
indigne de succeir el qui ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal com a autor de 
delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures i altres delictes contra la integritat moral 
o delictes contra la llibertat sexual envers el causant, el seu cònjuge, convivent en unió estable 
o un descendent o ascendent del causant.”

A la seu del Parlament, 15 de setembre de 2008

El portaveu El diputat
Gabriel Barceló i Milta Antoni Alorda i Vilarrubias
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