
Desenvolupament, proposta de modificació del text i fonamentació 

jurídica de la proposta “Assegurar que les salvaguardes son 

accessibles i respecten la voluntat i preferències de la persona”  

Le situacions d’abús e influencia indeguda han d’estar regulades mitjançant 

salvaguardes, no com a suport. Així mateix aquestes no han de tenir l’objectiu 

de persuadir a la persona en base a un suposat interès superior, tal i com 

suggereix a la Base 4, sinó de garantir l’exercici de la capacitat jurídica lliure 

d’abusos e influencies indegudes, es a dir garantir que es respecten els drets 

la voluntat i les preferències de la persona. 

A la Base 4ª Voluntarietat, es diu:  “Quan es posi de manifest abús o 
influència indeguda, excepcionalment es podrà instar el suport a través 

de l’autoritat competent i aquest consistirà en l’acompanyament per 
ajudar la persona a prendre consciència de la seva situació i dels riscos 

que es derivarien si no el revés”. 
 

Aquesta disposició -formulada des del paradigma del interès superior- 
requereix modificació i ha de ser introduïda a l’apartat de salvaguardes 

(Base 12), ja que son les salvaguardes aquells processos que tenen per 
objectiu garantir un exercici de la capacitat jurídica lliure d’abusos e 
influències indegudes.   

 
Proposem la següent modificació:  

 
“Quan hi hagi sospita d’abús o influència indeguda, es podrà instar una 

salvaguarda a través de l’autoritat competent, i aquesta consistirà en 
assessorar a la persona concernida sobre els seus drets, especialment, 

sobre el dret a rebre un suport, a rebutjar-lo i a posar fi a la relació de 
suport o canviar-la en qualsevol moment”.  

 
Fonamentació jurídica: 

 
Les salvaguardes, tal i com indica el Comitè de la CDPD (CRPD/C/GC/1), 

tenen l’objectiu principal de : 
 

“garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la 
persona. Para lograrlo, las salvaguardias deben proporcionar protección 
contra los abusos, en igualdad de condiciones con las demás personas.” 

(Par. 20) 
 

Amés: 
  

 “El principio del "interés superior" no es una salvaguardia que cumpla con 
el artículo 12 en relación con los adultos. El paradigma de "la voluntad y 

las preferencias" debe reemplazar al del "interés superior" para que las 
personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica 

en condiciones de igualdad con los demás.(Par. 21) 
 

En aquest sentit:  



 

Las salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica deben incluir 
la protección contra la influencia indebida; sin embargo, la protección 

debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, 
incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores. (Par. 22) 
 

ActivaMent Catalunya Associació 

 


