
Desenvolupament, proposta de canvi de text i fonamentació jurídica 

de la proposta “Explicitar tots els criteris mitjançant els quals en la 
pràctica es priva una persona de prendre decisions vinculants sobre 

la seva vida”. 

En l'exposició de motius es diu: "En contraposició amb la tradicional divisió 
entre capacitat jurídica i capacitat d'obrar, la Convenció proclama que tant 

una com L'altra no poden arrabassar-se a ningú amb base en el diagnòstic 
d'una discapacitat; tothom te dret a la capacitat jurídica entesa en aquest 
sentit ampli (capacitat jurídica universal).". Aquesta afirmació és incompleta, 

només es refereix a una de les formes de negar la capacitat jurídica; el "criteri 
d'estatus o condició" (el diagnòstic de discapacitat, o el de trastorn mental 

com a element que justifica la privació de la capacitat jurídica). S'han 
d'incloure també les formes de privació de la capacitat jurídica que obeeixen 
a "criteris de funcionals" (això és l'avaluació de la "capacitat mental" o de la 

“competència per prendre decisions” com a criteri per a denegar la possibilitat 
de prendre decisions) i les que obeeixen a "criteris de resultat" (quan es limita 

la capacitat jurídica d'una persona perquè es considera que pren o prendrà 
una decisió amb conseqüències negatives). 

Proposta d'ampliació de el text: 

Text de la reforma (exposició de motius): “En contraposició amb la tradicional 

divisió entre capacitat jurídica i capacitat d’obrar, la Convenció proclama que 
tant una com l’altra no poden arrabassar-se a ningú amb base en el diagnòstic 
d’una discapacitat; tothom té dret a la capacitat jurídica entesa en aquest 

sentit ampli (capacitat jurídica universal). Per tant, cap tipus de discapacitat 
-ni tan sols quan «impedeixi a la persona governar-se per si mateixa» (article 

200 Codi Civil espanyol)- pot donar lloc a la privació total o parcial de la 
capacitat d'obrar.” “  

Ampliar el paràgraf de la següent manera (modificacions en Blau): “En 
contraposició amb la tradicional divisió entre capacitat jurídica i capacitat 

d’obrar, la Convenció proclama que tant una com l’altra no poden arrabassar-
se a ningú. A més, reconeix que hi ha tres formes de negar la capacitat 

jurídica a les persones amb discapacitat, en base al diagnòstic d’una 
discapacitat (criteri de estatus), a la avaluació de la “capacitat mental” o de 
la “competència” (criteri funcional) o en base a la previsió de que la persona 

prendrà una decisió amb conseqüències negatives (criteri de resultat). Per 
això, estableix que totes aquestes formes discriminatòries de negació de la 

capacitat jurídica han de ser abolides, a fi de que tothom tingui dret a la 
capacitat jurídica entesa en aquest sentit ampli (capacitat jurídica universal). 
Per tant, cap tipus de discapacitat -ni tan sols quan «impedeixi a la 

persona governar-se per si mateixa» (article 200 Codi Civil espanyol)- pot 
donar lloc a la privació total o parcial de la capacitat d'obrar.” 

Fonamentació jurídica: 

Així ho explica el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat: 

“En la mayoría de los informes de los Estados partes que ha examinado 
hasta la fecha el Comité se mezclan los conceptos de capacidad mental y 

capacidad jurídica, de modo que cuando se considera que una persona tiene 
una aptitud deficiente para adoptar decisiones, a menudo como 
consecuencia de una discapacidad cognitiva o psicosocial, se le retira en 



consecuencia su capacidad jurídica para adoptar una decisión concreta. Esto 

se decide simplemente en función del diagnóstico de una discapacidad 
(criterio basado en la condición), o cuando la persona adopta una decisión 

que se considera que tiene consecuencias negativas (criterio basado en los 
resultados), o cuando se considera que la aptitud de la persona para 
adoptar decisiones es deficiente (criterio funcional). En todos esos criterios, 

la discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones se 
consideran motivos legítimos para negarle la capacidad jurídica y rebajar su 

condición como persona ante la ley. El artículo 12 no permite negar la 
capacidad jurídica de ese modo discriminatorio, sino que exige que se 

proporcione apoyo en su ejercicio” (CRPD/C/11/4, par 13.). 
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