
 
Desenvolupament, proposta de text modificat, i fonamentació 
jurídica de la proposta: Explicitar l'obligació periòdica de 
proporcionar els suports pertinents perquè la persona pugui 
manifestar la seva voluntat, garantint la possibilitat de l’auto 
disseny. 

 
Resum proposta: Cal explicitar que, si tot i haver realitzat els ajustos 
pertinents per fer possible que la persona manifesti la seva voluntat, no és 
possible que això passi, aquests ajustos han de tornar a realitzar-se; i així, 
de manera periòdica, fer el possible perquè pugui manifestar la seva voluntat. 
D'altra banda, s'ha d'agregar a la proposta de reforma que, a més d'assegurar 
que s'ofereixen diferents opcions de suport perquè la persona triï, també es 
contempla la possibilitat que ella mateixa els dissenyi. 

 
Text modificat: 

Base 13a Garanties de procediment d'assignació de suport 

 
Propostes de modificació del text: 

- En el primer paràgraf afegir la frase "sobre les opcions de suport existents 
i/o que la mateixa persona pugui dissenyar" 

- En el tercer paràgraf, afegir a la final: "L'esforç necessari ha d'incloure la 
comunicació accessible, els ajustos raonables i els suports pertinents per 
garantir que es possibilita a la persona manifestar la seva voluntat i 
preferències". D'aquesta manera s'explicita en què consisteix "l'esforç 
necessari". 

- En el quart paràgraf afegir, a l'inici: "En el cas que tot i haver fet l'esforç 
necessari no sigui possible per a la persona manifestar la seva voluntat i 
preferències". I a la fi: "S'ha d'intentar comunicar amb la persona 
periòdicament per determinar novament si es pot obtenir una manifestació 
de la seva voluntat". 

 

Proposta de text modificat: 

El procediment notarial, administratiu o judicial instat per establir alguna 
mesura de suport s'ha de basar en el respecte de la voluntat de la persona 
que requereix suport. La qual cosa implica, almenys, que s'informi, ajustant 
el procediment de comunicació a les seves necessitats, sobre les opcions de 
suport existents i/o que la mateixa persona pugui dissenyar, i que es 
garanteixi el dret a expressar la seva opinió sobre elles, modificar i negar-se 
a acceptar-segons el seu propi criteri. 



 
Amb aquesta finalitat, és preceptiu entrevistar la persona afectada per 
separat, verificar que el contingut de el suport s'ajusta als seus desitjos i 
preferències, així com a la llei i, abans de la designació, explicar a les 
persones que han de donar suport a les obligacions jurídiques que 
adquireixen amb l'interessat, i deixar constància d'haver-ho fet. 

 
El procediment d'assignació de suport podrà ser instat, excepcionalment, per 
un tercer quan, havent realitzat l'esforç necessari per al cas concret, no sigui 
possible obtenir en aquest moment la manifestació de la voluntat de la 
persona afectada. L'esforç necessari ha d'incloure la comunicació accessible, 
els ajustos raonables i els suports pertinents per garantir que es possibilita a 
la persona manifestar la seva voluntat i preferències. 

 
En cas que tot i haver fet l'esforç necessari no sigui possible per a la persona 
manifestar la seva voluntat i preferències, cal obtenir la millor interpretació 
de la voluntat i preferències de la persona i assegurar el compliment de totes 
les garanties necessàries per a la seva comunicació periòdica i saber sempre 
quina és la seva voluntat i preferències, i que ella o aquestes són respectades. 
S'ha d'intentar comunicar amb la persona periòdicament per determinar 
novament si es pot obtenir una manifestació de la seva voluntat. 
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