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TALLER PARTICIPATIU SOBRE L’ESBORRANY DE BASES DE LA REFORMA EN MATÈRIA DE SUPORTS A 

L’EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA. 
 
 
PREVIA: 

L’Associació AFATRAC està formada per familiars de persones afectades per trastorns de conducta, 
diagnosticats de diferents trastorns mentals o pendents de diagnosticar, tots tenen un patró comú 
de comportament caracteritzat per impulsivitat, agressivitat, manca d’empatia, manca de 
responsabilitat i en gran mesura,  inconsciència del trastorn. Un percentatge molt elevat són casos 
de patologia dual (Trastorn mental + addicció). 
 
 
OBSERVACIONS: 
En el taller participatiu sobre l’esborrany de bases d’aquesta reforma, des d’Afatrac vàrem fer les 
següents observacions: 
 
El canvi de paradigma que proposa la Convenció de les Nacions Unides (2006), pot ser favorable per 
un gran nombre de persones amb discapacitat, perquè reconeix l’autonomia, la voluntat i el dret a 
decidir sobre la pròpia vida. Però no és el cas, dels nostres familiars, fills i filles; que tenen afectacions 
severes en les Funcions Executives (FFEE), amb serioses dificultats en la planificació, la presa de 
decisions, la inhibició, la flexibilitat…, i que, molts d’ells, tenen afegida una addicció. Esdevenen 
persones molt vulnerables, degut a la manca de raonament i d’abstracció, a la pèrdua de control 
inhibitori, que sovint comporta agressivitat cap a ells mateixos i/o cap al altres. 
 
 A l’article 3 de la Declaració dels drets humans1, “tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la 
seguretat de la seva persona”. Entenem que no es poden prendre decisions contràries a la 
preservació de la vida de les persones. 
 
Segons del model català de planificació de decisions anticipades (PDA)2: “Per determinar la 
competència en relació amb una acció sanitària concreta cal disposar de les habilitats cognitives i 
intel·lectuals suficients: orientació espai temporal i en persona, atenció, percepció, memòria, 
funcions executives, judici, pensament abstracte i el contingut de pensament, etc.” En el cas, de la 

 
1 Declaració universal dels drets humans. 
https://es.wikisource.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos#Artículo_3 
2 Generalitat de Catalunya. Càtedra de cures pal·liatives. Universitat de Vic. Model català de planificació de decisions 
anticipades Document conceptual (2016). (Pàg. 65). Annex 3. Avaluació de la competència d’un pacient per participar 
en la seva PDA 
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tipologia de discapacitat a què estem fent referència, tenen severament alterades totes aquestes 
funcions. 
 
L’enfocament que proposa aquesta Convenció, deixa totalment desprotegit aquest perfil poblacional 
de discapacitat, perquè encara que siguin capaços d’expressar verbalment la seva voluntat, no són 
competents en la presa de decisions.   
 
Quan es parla de malalts mentals, cal tenir en compte que es fa referència a un grup molt heterogeni. 
Els trastorn mentals poden tenir diferents evolucions. Una evolució episòdica amb diferents fases o 
brots, però, un cop passada la crisi, pot haver-hi estabilització i recuperar un funcionament força 
normalitzat. En canvi, els trastorns mentals que afecten la personalitat tenen una evolució estable en 
el temps i un patró constant de conductes, pensaments i emocions, desadaptatius i patològics, que 
s’agreugen notablement amb els consums. 

 
El Comitè de Bioètica de Catalunya (2017)3, reconeix que hi ha malalts mentals que pateixen 
processos aguts limitadors de la seva competència personal. 
 
 
APORTACIONS AL DOCUMENT 

  
Base 4ª Voluntarietat. 
Des d’Afatrac, som conscients que, degut a trastorns d’alta complexitat, no tothom té competència 
per expressar la seva voluntat i decidir lliurement. Per això, caldria incloure un apartat en aquesta 
base que protegís a aquestes persones. Actualment, en l’àmbit mèdic, existeix i s’aplica el document 
de voluntats anticipades (DVA) o testament vital; però també existeix un Model Català de planificació 
de Decisions Anticipades4 (MCPDA). (2016), que pot oferir l’opció d’anticipar esdeveniments clínics, 
una mena de consentiment informat. Així mateix, aquesta possibilitat, s’hauria de fer extensible en 
el àmbit dels suport a l’exercici de la capacitat jurídica.  
 
Tal com hem esmentant, aquestes persones, habitualment, acostumen a prendre decisions 
perjudicials per a ells mateixos i pels altres. Poden reflexionar adequadament, però són incapaços de 
portar a terme i complir el que diuen. La seva voluntat dura el temps d’expressar-la. Canvien 
constantment de decisió, segueixen el impuls del moment de forma compulsiva. Viuen en una altra 
realitat. No preveuen el futur, no controlen els diners..., en definitiva, no controlen la seva vida, ni 
els seus actes. 
 

 
3 Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC). (2017). El respecta a la voluntat de la persona amb trastorn mental i/o 
addicció: document de voluntats anticipades i planificació de decisions anticipades. 
4 Generalitat de Catalunya. Càtedra de cures pal·liatives. Universitat de Vic. Model català de planificació de decisions 
anticipades Document conceptual (2016). 
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A la GEC5es defineix l’autonomia de la voluntat com a “principi de dret privat segons el qual el 
subjecte d’un acte té la facultat de determinar-ne lliurement el contingut i els efectes, amb exclusió 
de qualsevol força o coacció externa; només és limitada per l’ordre públic, la moral i les lleis 
prohibitives”. 
Així mateix, aquest tipus de malalt mental, degut a la seva disfunció cerebral poden exercir la voluntat 
i prendre decisions contraries a l’ordre públic, a la moral i a les lleis actuals. 
 
Per tant, s’han de crear instruments, que respectin els seus drets i que els permetin anticipar 
decisions; a fi i efecte, que una altra persona les pugui fer efectives, quan ells no en són capaços; és 
a dir, que es pugui modificar la capacitat d’obrar de la persona, però respectant el que hauria 
expressat en la PDA. 
 
La Planificació de Decisions Anticipades (PDA), s’hauria d’elaborar conjuntament amb la persona 
implicada i amb el suport assistencial, professionals sanitaris i la família. A més, s’hauria d’establir un 
període per revisar la PDA, en funció de l’evolució de la persona afectada. 
 
Base 10ª suports judicials. 
El suport judicial, que resulta d’un procediment judicial adreçat a la designació d’alguna persona 
encarregada de prestar-lo (tutela o curatela) i que la reforma, per protegir la capacitat d’obrar de la 
persona vol substituir per Assistència personal o defensor judicial; s’hauria de revisar en els casos 
d’alta complexitat que estem defensant. Tal com hem expressat anteriorment, aquests casos, en 
moments determinats, precisaran un tutela, que els representarà en situació d’incompetència, 
atenint-se a la PDA i respectant, per damunt de tot el “Dret a la Vida i a la seguretat de la persona” 
(Article 3 DDHH). 
 
Exposició de motius 
Estem plenament d’acord en el que s’expressa en aquest apartat: “un sistema de suport a la persona 
en la presa de decisions, només pot ser operatiu si va acompanyat de mesures administratives i 
pressupostàries”. 
Actualment, les Fundacions tutelars que exerceixen aquest suport, encara amb tuteles i curateles, no 
poden oferir l’assistència que necessiten les persones amb discapacitat i trastorns d’alta complexitat. 
El suport s’hauria d’entendre com un acompanyament disponible 24 hores, 365 dies a l’any. Les 
necessitats d’aquestes persones no tenen horari laboral, ni respecten vacances, per tant, hauria de 
ser permanent. 

 
5 Gran Enciclopèdia Catalana. https://www.enciclopedia.cat/search/obrae/GEC/Voluntat 
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EN CONCLUSIÓ 
 
El pas d’un model de substitució a un model de suport en la presa de decisions, per a totes les 
persones amb discapacitat, sense tenir en compte la heterogeneïtat del col·lectiu; pot esdevenir 
protecció per uns i desprotecció per els altres. Una mateixa llei, no pot ser vàlida per perfils de salut 
mental tant diversos. Cal respectar, per damunt de tot el dret a la vida i vetllar perquè les decisions 
que prenen les persones que pateixen processos aguts limitadors de la seva competència personal, 
no atemptin contra aquest dret. 
 
Demanem que, en la Reforma d’aquest Codi Civil, no es menystingui els malalts mentals d’alta 
complexitat, ja que tenen una incidència significativa en la població general (Annex-1). Cal trobar la 
via per protegir-los i aquesta protecció implica, en molts casos “substituir la voluntat i la presa de 
decisions de la persona”,  amb el Model Català de planificació de Decisions Anticipades (MCPDA), o 
amb algun altre document que es creï , per tal finalitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/1/2020
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ANNEX-1 
 
 
INCIDÈNCIA DELS TRASTORNS ASSOCIATS EN ELS MALALTATS MENTALS D’ALTA COMPLEXITAT 
 
El malalts mentals d’alta complexitat, pateixen diversos trastorns associats que compliquen la 
simptomatologia i el pronòstic de la seva  malaltia. 
 
Alguns d’aquests trastorns concomitants tenen una prevalença significativa en la població 
general. 
 

 Els estudis sobre Trastorn Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat ( TDAH) coincideixen en trobar 
una prevalença d’entre el 3 i el 4%.6 

 Els estudis sobre trastorns de personalitat permeten aproximar una prevalença entre 5% 
i 15 % 

 Segons CAT Salut (2006) afirma que la incidència del Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) 
és d’un 2% i dobla la de l’esquizofrènia.7 

 Soler, J. et al. (2008) afirmen que un 3% dels europeus pateix TLP, fet que representa un 
15% del total de despesa per salut mental a Europa.8 

 Rubio Valladolid, G. (2015)9 destaca que els trastorns de personalitat més rellevants en la 
població general, són el TLP i el Trastorn antisocial de la Personalitat (TAP) amb un 3%. 

 Segons Cat Salut10la prevalença d’anorèxia nerviosa en el grup de dones adolescents i 
adultes joves en el món occidental oscil·la entre el 0,1 i 0,5 %, mentre que la bulímia 
nerviosa es troba al voltant de l’1%. 
 
 

 
 
 
 
 

 
6 BENITO MORAGA, Rafael (2008). Evolución en el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a lo largo 
de la vida. DRAF Editores. Madrid. 
7 Cat Salut, Generalitat de Catalunya (2006). Trastorno límite de  la personalitat (TLP). Quaderns de Salut Mental 8. 
Barcelona. https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/publicacions/quaderns-salut-mental/tlp_cat.pdf 
8 Soler, J. et al. (2018) ¿Por què soy así? Claves y enigmas de la personalidad. Editorial Siglantana. Barcelona. 
9 Rubio Valladolid, G, et al. (2015). Fundamento de psiquiatría. Bases cinentíficas para el manejo clínico. Editorial 
Panamericana. Madrid. 
10 Generalitat de Catalunya. Cat Salut. Trastorns del comportament alimentari. Guia per a l’atenció primària de salut. 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/T/transtorns-conducta-
alimentaria/Recursos_per_professionals/documents/anore2007.pdf 
 


