
Novetats en el Sector 
Assistencial: incapacitacions

Josep Ma Barcelona, advocat especialitzat en el Sector Assistencial



Documento propiedad de Escura                                                                   www.escura.com

Nou règim d’assistència i supressió de les incapacitacions judicials

» Convenció Nova York 13/12/2006 Nacions Unides: drets de les persones amb
discapacitat.

» Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica,
en vigor 03/09/21.

» Decret llei 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a
la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor
03/09/21 (propera modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família).
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Nou règim d’assistència i supressió de les incapacitacions judicials

Novetats de la normativa estatal:

» Desapareix la incapacitació (no incapacitats: discapacitats).

» Es substitueix per mesures de recolzament als discapacitats.
→ Escriptura notarial.
→ Guarda de fet (art. 250 CC).
→ Curatela (bàsicament, substitueix a la tutela).
→ Defensor judicial: conflictes d’interessos.

» Excepcionalment, funcions representatives (sector assistencial).
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Nou règim d’assistència i supressió de les incapacitacions judicials

Novetats de la normativa a Catalunya:

→ Règim transitori (evitar un buit legal) per les modificacions processals.

→ En tràmit la modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

→ Règim d’assistència (substitueix tuteles i curateles).

→ Escriptura pública.

→ Procediment jurisdicció voluntària.
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Nou règim d’assistència i supressió de les incapacitacions judicials

Realitat en els centres assistencials: (Guarda de fet / règim assistència).

→ Deteriorament cognitiu (informe pre-ingrés, informe mèdic).

→ Guarda de fet: (importància sector assistencial).

→ (Art. 225-2 CCCat): Comunicació a la autoritat judicial o al ministeri fiscal en
72 h ingrés o causa discapacitat.

→ Actes d’administració ordinària, ha de demanar expressament funcions de
règim d’assistència.



Documento propiedad de Escura                                                                   www.escura.com

Nou règim d’assistència i supressió de les incapacitacions judicials

Infracció greu de la Llei de Serveis Socials:

» Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya, article 97 n):

» «n) Incomplir l'obligació de comunicar la guarda de fet de les persones residents,
quan aquesta sigui preceptiva, o incomplir les funcions inherents a la guarda de
fet, quan aquesta recaigui en la persona responsable d'un establiment
residencial.»



Documento propiedad de Escura                                                                   www.escura.com

BARCELONA MADRID CALAFELL 

Londres, 43 Serrano, 63 Mossèn Jaume Soler, 14

+34 93 494 01 31 +34 91 417 00 57 +34 97 769 22 22

Moltes gràcies per la vostra 
atenció

Josep Ma Barcelona Pedret
jmbarcelona@escura.com


