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 DEMÒCRATES VALENCIANS 

Proposta de Resolució 

Recuperació Dret Civil Valencià;           

el nostre Gibraltar 

 

 

De de la Guerra de Successió a la Corona d’Espanya, a les primeries del segle XVIII, encara 

romanen vives dos conseqüències d’aquell conflicte bèl·lic europeu, el primer és l’anacronisme de 

Gibraltar última colònia en territori europeu, el segon la mutilació del Dret Civil propi que patírem els 

valencians. La primera té una solució complicada ja que afecta als interessos d’un altre estat, la 

segona té una solució més senzilla si es té una clara voluntat de resoldre els problemes per camins 

legals i democràtics. 

 

Des del Decret de Nova Planta de 1707 els valencians hem intentat recuperar el nostre dret civil 

propi en nombroses ocasions. Altres territoris de la Corona d’Aragó que també havien vist derogat 

el seu autogovern en matèria de Dret Civil el varen recuperar al llarg del segle XVIII, els valencians 

no ho aconseguírem i hem rebut un tracte discriminatori, d’injustícia i de falta d’equitat sense que 

ningú haja explicat les raons. 

 

Ja en període democràtic, inaugurat amb la Constitució de 1978, hem volgut donar compliment als 

nostres desitjos de recuperar el Dret Civil propi per mitjà dels Estatuts d'Autonomia de 1982 i la seua 

revisió de 2006. Este camí s'ha vist truncat per la interpretació restrictiva que ha fet el Tribunal 

Constitucional de l'article 149.8. Davant de la situació de bloqueig plantejada, i amb la possibilitat 

complicada d'una reforma constitucional, camí ja iniciat per iniciativa de la AJV ique no devem 

descuidar, cal buscar una altra via alternativa i ràpida fins que dita reforma de la CE es duga a 

efecte, la que possibilita l'article 150.2 de transferència de matèries de titularitat estatal. Es per això 

que plantegem la necessitat d'una Llei Orgànica de Transferència a la Comunitat Valenciana de la 

conservació, modificació i desenrotllament del Dret Civil. 

 

Demòcrates Valencians sol·licitem que la Generalitat Valenciana active els procediments que 

calguen per fer arribar, a les noves Corts Generals i al Govern d’Espanya que es constituïsca, la 

petició de transferència a la Comunitat Autònoma Valenciana de les competències en Dret Civil per 

mitjà d’una Llei Orgànica segons s’establix en l’article 150.2 de la CE. Es donarà així, per vies 

estrictament legals i democràtiques, compliment al desig del Poble Valencià, expressat molt 

majoritàriament pels seus representant polítics en les dos redaccions de l’Estatut d’Autonomia, de 

recuperar la integritat del seu sistema autonòmic amb justícia, igualtat i equitat. 
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Proposta de Llei Orgànica XX/2020 de transferència de competències de titularitat estatal en 

matèria de Dret Civil a la Comunitat Valenciana 

 

La Comunitat Valenciana, hereua actual de l’històric Regne de València creat pel Rei Jaume I en el 

1238, ha manifestat reiteradament el seu desig de recuperar el dret civil foral propi com a una part 

troncal de la seua autonomia, injustament segada pels esdeveniments històrics.  

 

El Poble Valencià ha manifestat en diverses ocasions el desig i la necessitat de recuperar el seu 

dret civil injustament arrabassat, petició que, a diferència d’altres territoris, no va ser atesa. La CE 

considera de titularitat estatal el dret civil amb l'excepció d'aquells territoris on estigueren vigents els 

drets civils, forals o especials en el moment de ser promulgada.  

 

La recuperació de Dret Civil Foral apareix reflectida en el seu Estatut d'Autonomia i es fa necessària, 

davant la jurisprudència del Tribunal Constitucional, la transferència de la competència estatal per 

mitjà d'esta llei orgànica. 

 

Article Primer 

Per la present llei es reconeix el dret de la Comunitat Autònoma Valenciana a la recuperació del seu 

Dret Civil arreplegat en l'Estatut d'Autonomia en igualtat amb altres comunitats autònomes que 

gaudixen de la competència. 

 

Article Segon 

Es transferixen a la Comunitat Autònoma Valenciana, per mitjà de l'article 150.2 de la CE, les 

competències de titularitat estatal en matèria de dret civil, en particular les relatives a la seua 

conservació, modificació i desenrotllament i les potestats legislativa, reglamentària i executiva partint 

del Dret Civil Comú vigent actualment. 

 

Article Tercer 

a) La Comunitat Autònoma Valenciana facilitarà a l’Administració de l’Estat tota la informació que 

sol·licite sobre la gestió del servici. 

b) Així mateix es compromet a mantindre, com a mínim, el nivell d’eficàcia que tenia abans de la 

transferència. 

 

Article Quart 

La transferència de les competències es faran efectives al sendemà de la publicació d’esta llei en 

el BOE.  
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