
Desenvolupament i fonamentació jurídica de la proposta: Modificar 
vocabulari ambigu per explicitar que els suports formals i informals 
s'atorguen segons la decisió de la persona que els sol·licita  

 
Resum proposta: Al llarg del text hi ha vocabulari proper a un "sistema de 
representació" i no a un "sistema de suport en la presa de decisions". 
Proposem utilitzar: "designació de suports per al futur" en lloc de "poder 
preventiu" (al llarg del text); "Sol·licita" en lloc de "requereix" (Base 7, 8); 
"D'acord amb el respecte de les necessitats de suport manifestades per la 
persona" en lloc de "i les necessitats de suport" (Base 8). Afegir "i/o per 
preveure la seva necessitat en un futur" (1r paràgraf de Base 9) 

A continuació desenvolupem la proposta de text modificat per a les Base 7a, 
8a, 9a, especificant quines frases hem modificat en cada cas. 

 
1. Text modificat: 

Base 7a Suport formal 

 
Propostes de modificació del text: 

- Utilitzar el concepte "sol·licita", en lloc de "requereix" (per emfatitzar que 
és a partir de la voluntat de la persona, i no del que puguin percebre o 
determinar tercers) 

- Utilitzar el concepte "designació de suports per al futur", en lloc de "poder 
preventiu" (per desvincular les decisions anticipades de qualsevol sistema de 
representació o de custòdia possible) 
 

Proposta de text modificat: 

El suport formal és el que es proporciona en virtut de designació feta 
mitjançant una de les formes previstes per la llei i de que es es dona la 
publicitat necessària per tal de garantir els interessos de la persona 
concernida i de les demés persones. 

La designació es pot fer des que la persona sol·licita suport, en el qual cas 
rep el nom de’assistència, o per al futur, en aquest cas rep el nom de 
designació de suports per al futur. 

Una designació de suports per al futur es pot combinar, des que la persona 
sol·licita suport, amb l'assistència. 

 
 
 

2. Text modificat: 



Base 8a Assistència 

 
Propostes de modificació del text: 

- Utilitzar el concepte "sol·licita", en lloc de "requereix" (per emfatitzar que 
és a partir de la voluntat de la persona, i no del que puguin percebre o 
determinar tercers) 

- Utilitzar la frase: "d'acord amb el respecte de les necessitats de suport 
manifestades per la persona", en lloc de "i les necessitats de suport" (per 
emfatitzar que les necessitats de suport han de ser respectades, sempre que 
siguin manifestades d'aquesta manera per la pròpia persona) 

 
Proposta de text modificat: 

L'assistència és l'instrument de suport formal en el qual es designa una 
persona física o jurídica per tal que assisteixi a una persona que sol·licita 
suport en la presa de decisions, per a un afer o uns qüestió concreta o bé 
amb caràcter estable per a un àmbit determinat. 

El nomenament de la persona que assistirà pot tenir lloc: 

(A) a través d’un acord notarial de suport atorgat per la persona concernida, 
o 

(B) per la designació feta per la persona concernida davant lens que tingui 
aquesta competencia, o 

(C) mitjançant resolución judicial dictada en el procediment de constitució de 
l'assistència. 

Les obligacions derivades de l'assistència i les seves modalitats es determinen 
atenent a la voluntat i preferències de la persona i en base a el respecte a les 
necessitats de suport manifestades per la pròpia persona. 

Són d’aplicació a l’assitència totes les salvaguardes establertes per a la 
prevenció d’abusos, incluències indegudes i conflictes d’interès. 

 

3. Text modificat: 

Base 9a Designació de suports per al futur 

 
Propostes de modificació del text: 

- Utilitzar el concepte "designació de suports per al futur", en lloc de "poder 
preventiu" 



- Afegir la frase: "i / o per preveure la seva necessitat en el futur" (per 
explicitar que no únicament es pot sol·licitar un suport com les voluntats 
anticipades pel fet de no poder-les comunicar en el moment) 

- Explicitar que "la designació de suports per al futur es limita temporalment 
a la presència de les circumstàncies o situacions previstes per la pròpia 
persona en la designació" (per aclarir que la durada o vigència de el suport 
específic no està condicionada a una qüestió de "temps", sinó a la 
circumstància concreta que la persona implicada hagi manifestat 
prèviament). 

 
Proposta de text modificat: 

La designació de suports per al futur és l'instrument de suport formal atorgat 
en escriptura pública notarial i que consisteix en què una persona (poderdant) 
planifica anticipadament l'expressió de la pròpia voluntat i preferències 
davant la possibilitat d'estar en situació de no poder comunicar-les i/o per 
preveure la seva necessitat en el futur. 

La impossibilitat d'expressar la voluntat i les preferències pot ésser 
permanent o estable, o intermitent i transitòria. En aquest últim cas, la 
legitimació conferida per la designació de suports per al futur es limita 
temporalment a la presència de les circumstàncies o situacions previstes per 
la pròpia persona en la designació. 

En el moment en què la persona concernida es trobi en situació de no poder 
expressar la seva voluntat, la persona apoderada haurà d’actuar prenent la 
decisió que hauria pres aquesta persona d’acord amb la millor interpretació 
possible de la seva voluntat i preferències. 

La designació de suports per al futur té un contingut legal mínim en tant 
instrument de suport. En la designació de suports per al futur es permet, en 
especial, delegar unes determinades facultats o, en general, totes les 
facultats jurídicament delegables, tant personals com patrimonials, sense 
necessitat de relacionar-les amb l'escriptura. L'escriptura de la designació de 
suports per al futur ha d'incloure, a més, mitjans eficaços per supervisar 
l'actuació de la persona apoderada i permetre’n la remoció en cas necessari.  

Són d’aplicació a la designació de suports per al futur totes les salvaguardes 
establertes per a la prevenció de l'abusos, influències indegudes i els 
conflictes d'interès. 
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