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NOTA INFORMATIVA  14/2021 

 

DECRET LLEI 19/2021 DE 31 D’AGOST PEL QUAL S’ADAPTA EL CODI CIVIL DE CATALUNYA A 

LA REFORMA DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ JUDICIAL DE LA CAPACITAT 

 

En el dia d’avui, 2 de setembre de 2021, ha sortit publicat al DOGC el Decret Llei 

19/2021 de 31 d’agost pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del 

procediment de modificació judicial de la capacitat, que entrarà en vigor demà 3 de 

setembre. 

 

L’aprovació d’aquest decret llei està fonamentat en la necessitat d’omplir el buit legal 

que es generava a Catalunya amb l’entrada en vigor demà dia 3 de setembre de la llei 

8/2021 de 2 de juny per la que es reforma la legislació civil i processal per al suport de 

les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

 

Es tracta per tant d’una disposició legislativa provisional, mentre no es produeixi la 

futura reforma del conjunt d’institucions de protecció de la persona actualment 

vigents a Catalunya. Es preveu al mateix Decret Llei que en el termini de 12 mesos des 

de la seva entrada en vigor, que el govern haurà de presentar un projecte de llei de 

modificació del Codi Civil en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de 

les persones amb discapacitat. 

 

Aquest Decret llei únicament conté 2 articles vinculats essencialment a la figura de 

l’assistent, figura de protecció que queda modificada respecte de la concepció actual i 

que a partir d’ara reemplaçarà les tuteles, curateles, potestats parentals prorrogades i 

rehabilitades i altres règims tutelars a Catalunya.  

 

Les institucions de protecció de la persona de tutela i curatela s’hauran d’aplicar a 

Catalunya només a persones menors d’edat, sense perjudici que el règim legal del 

càrrec de tutela resulti aplicable supletòriament a l’assistència. 

 

Així mateix s’estableix un canvi de denominació del Registre de nomenaments tutelars 

no testamentaris i de poders atorgats en previsió d’incapacitat, que passarà a 

denominar-se Registre de nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat 

jurídica. 

 

 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909512
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=909512
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Novetats del Decret Llei:  

 

Com a novetats contingudes a aquest Decret Llei respecte a l’actual concepció de la 

figura de l’assistent destaquem les següents: 

 

- Permet aplicar-la amb tot el ventall de facultats que la persona pugui necessitar 

- La persona major d’edat podrà sol·licitar la designació de la persona o persones 

que hagin de prestar l’assistència. 

- La designació de l’assistent es podrà fer: 

a) Per via judicial (com fins ara) 

b) Per via notarial 

 

a) Per via judicial   

 Es tindran en compte la voluntat i els desitjos de la persona pel que fa a la 

designació de la persona que hagi de fer d’assistent. 

 Si la persona no pot expressar la seva voluntat i no existeix una designació 

notarial prèvia, la designació de l’assistent es fonamentarà en la millor 

interpretació de la voluntat de la persona 

 Excepcionalment si existeix una sospita d’abús es prescindirà de la 

manifestació realitzada prèviament per la persona concernida. 

 L’autoritat judicial concretarà mesures de control  

 El nomenament de l’assistent s’inscriurà al Registre Civil (com fins ara) 

 La mesura d’assistència s’haurà de revisar d’ofici cada tres anys, i 

excepcionalment l’autoritat judicial podrà establir un termini de revisió 

superior que podrà excedir de 6 anys. 

 

b) Mitjançant l’atorgament d’una escriptura publica notarial.  

 L’atorgament de la figura de l’assistent és revocable. 

 Es poden preveure substitucions 

 S’haurà de comunicar al Registre Civil la designació de l’assistència 

 L’autoritat judicial podrà establir altres mesures de suport o completar les 

designades 
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Aspectes transitoris previstos al Decret Llei: 

 

- Respecte a les assistències adoptades amb anterioritat a l’entrada en vigor del 

present decret llei es mantindran sense perjudici que la persona concernida o qui 

li presta assistència sol·liciti l’adaptació a la nova normativa. 

 

- Respecte als majors d’edat no es podran constituir tuteles, curateles, potestat 

parental prorrogada o rehabilitada. 

 

- Fins que no es realitzin les corresponents revisions i adaptacions a la nova 

normativa, es mantindran les tuteles, curateles, i potestats prorrogades o 

rehabilitades. 

 

- Tant la pròpia persona amb la capacitat modificada judicialment, els progenitors 

amb potestat parental prorrogada o rehabilitada i les persones que exerceixen 

càrrec tutelars o de curatela podran sol·licitar en qualsevol moment la revisió de 

les mesures que s’hagin establert i aplicar-hi si s’escau el règim d’assistència. La 

revisió de les mesures s’haurà de fer en el termini màxim d’un any des de la 

sol·licitud. Si no es fa aquesta sol·licitud, l’autoritat judicial o instància del ministeri 

fiscal es farà d’ofici en un termini màxim de 3 anys des de l’entrada en vigor 

d’aquest decret llei. 

 

 

 

 

Barcelona, 2 de setembre del 2021 


