
Modificació del text i fonamentació Jurídica de la proposta 

“Reconèixer explícitament que la substitució en la presa de decisions, 
constitueix la barrera més gran en l'exercici de drets”. 

Resum proposta: El document de reforma ha d’explicitar que la barrera més 

gran en l'exercici de drets que experimenten moltes persones amb 
discapacitat és la privació de la capacitat jurídica, és a dir, la manca de 

respecte o substitució de la seva capacitat per prendre decisions i la 
autorització de mesures coercitives basades en el que es considera el 'interès 
superior' objectiu de la persona concernida. Aquesta barrera ha de ser 

simplement eliminada i visible en el cos de el text de la reforma. 

Proposta de modificació sobre el text: 

Text original (apartat exposició de motius): “La Convenció constata els 
obstacles que la interacció amb l’entorn posa a les persones amb discapacitat 

per gaudir dels seus drets en igualtat de condicions, i aposta per no retallar 
o suprimir la seva autonomia. Aquesta norma internacional passa d’un model 
de substitució a un model de suport en la presa de decisions.” .  

Proposta de modificació: “La Convenció constata els obstacles que la 

interacció amb l’entorn posa a les persones amb discapacitat per gaudir dels 

seus drets, i reconeix que per a moltes persones amb discapacitat el 
principal és la negació de la capacitat jurídica i la substitució en la presa de 
decisions, basada en el que es considera “l'interès superior” objectiu de la 

persona. Per aquest motiu La Convenció estableix que s’han d’abolir tots els 
règims de substitució en la presa de decisions i proporcionar accés a una 

amplia gama de suports en l'exercici de la capacitat jurídica bastats en el 
respecte de la voluntat i preferències de la persona”.    

Fonamentació Jurídica: Consulteu el "Observació general sobre l'article 12: 
igual reconeixement com a persona davant la llei, Comitè sobre els Drets de 

les Persones amb Discapacitat (2013). (CRPD/C/11/4). 
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