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PONÈNCIA: MODIFICACIONS DE LA LLEI QUALIFICADA DEL MATRIMONI, DE 30-6-95, EN
MATÈRIA DE DRETS A CONTRAURE MATRIMONI I ALTRES DRETS.
La relació i la convivència de la parella basat en l’afecte és l’expressió de la naturalesa
humana i constitueix la base per al desenvolupament de la personalitat , intangibilitat de la
dignitat humana, que la constitució estableix com a fonament de l’ordre polític i social. En
consonància amb això la institució del matrimoni és de rellevància social i permet realitzar la
vida en comú de la parella. La família és reconeguda per la Constitució com a element
bàsic de la societat. Cal afegir que a hores d’ara molts estats Europeus ja reconeixen el
matrimoni civil entre persones del mateix sexe, per citar-ne alguns, Països Baixos, Dinamarca i
Espanya.
La història ha evidenciat una llarga trajectòria de discriminació basada en la orientació
sexual de les persones, fet al que els polítics han de donar solució. L’establiment d’un marc
de realització personal que permeti a aquells que lliurement han optat per la no realització
del matrimoni ja queda reflectit en l’idea del grup parlamentari socialdemòcrata, i per tant
nostra, de presentar una proposició de llei d’unions estables de parella.
La diferenciació dels conceptes de parella i matrimoni crec que hom els té assimilats. Aquí el
concepte d’igualtat radica en desenvolupar les eines jurídiques per a que la gent pugui
gaudir els seus drets en condicions iguals.
La constitució va encomanar al legislador que regulés les condicions civils de les persones i
les formes de matrimoni.
La Constitució proclama com a principis inspiradors de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i
la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i
la dignitat de la persona.
Per tant el legislador al moment de redactar les lleis no pot passar per alt aquest fets que no
son petits detalls.
Dins el context d’una reforma social en aquest àmbit, i la normalització del fet que en els
conceptes de família, parella, i conjugues no és exclusiu de cap sector de la societat, el
partit socialdemòcrata ha de donar aquest pas endavant.
Es proposa també mitjançant aquesta ponència canviar la terminologia i paraules emprades
en el redactat de la Llei qualificada del matrimoni, de 30-6-95.
Fet aquest pas la llei permetria que el matrimoni fos celebrat entre persones del mateix o de
diferent sexe, amb plenitud i igualtat de drets i obligacions sigui quin sigui el model de família.
En conseqüència els efectes del matrimoni poden ser gràcies a aquestes úniques
modificacions en tots els àmbits amb independència del sexe dels contraents, tant amb
drets i prestacions socials com per la possibilitat de ser part en un procés d’adopció.
Es sotmetrà a votació la present ponència que es basa:
a)-en La Modificació de la Llei del Matrimoni, i de totes aquelles lleis i/o reglaments que
permetin equiparar plenament els drets civils de les persones homosexuals en matèria
d’accés a l’hora de contraure matrimoni. (basada en la recent i aprovada modificació del
codi civil espanyol. -Dita iniciativa la va portar a l’estat veí el Partit Socialista (PSOE), adscrits
al Partit Socialista Europeu, línia progressista que el PS d’Andorra també segueix. -)

Ponència sobre les modificacions de la llei qualificada del matrimoni, de 30-6-95, en matèria
de drets a contraure matrimoni, i altres drets. Congrés Ordinari del PS del 22/10/05.
Ponent: Marc Pons Martell

b)-En la Modificació de totes aquelles lleis i/o reglaments amb l’objectiu d’equiparar els drets
de les parelles heterosexuals a les homosexuals.
Us demano que al moment de votar expresseu el vostre “si” o el vostre “no” més sincer i
socialista. Amb aquesta ponència no es demana caritat, simplement donar una resposta a
una realitat.
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