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I.- Introducció
Recentment s’han aprovat dues lleis, a nivell estatal la llei 8/2021, de 2 de juny,
per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les
persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica i, a
nivell autonòmic 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. Ambdues normatives modifiquen algunes lleis que regulen
diferents aspectes substantius i de procediment relacionats amb l’exercici de la
capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.
Quines són les lleis que s’han modificat?
Han estat diverses les lleis que s’han modificat:


Codi Civil Català



Codi Civil Estatal



Llei del Notariat



Llei Hipotecària



Llei d'enjudiciament civil



Llei de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat



Llei de Registre Civil



Llei de la jurisdicció voluntària



Codi de Comerç



Codi Penal

Tot i que totes les modificacions són importants, en aquest document ens
centrarem en explicar els canvis relacionats amb el procediment per sol·licitar i
establir les mesures de suport a l’exercici de la capacitat jurídica per a les persones
majors d’edat i com han de ser aquestes mesures de suport.
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Per què s’han canviat aquestes lleis?
Amb aquesta reforma es pretén adaptar l'ordenament jurídic espanyol a l’article 12
de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que
estableix que aquestes tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb els
altres en tots els aspectes de la seva vida i, per tant, obliga als estats a substituir
els procediments d’incapacitació per un sistema de provisió de suports respectuós
amb les voluntats i les preferències de la persona.
En què es fonamenta la reforma?
La nova regulació és fonamenta en el respecte a la dignitat de la persona, en la
garantia dels seus drets fonamentals i en el respecte al lliure desenvolupament de
la personalitat de les persones amb discapacitat, així com en els principis de
necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que, si escau, pugui
necessitar aquesta persona per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat
de condicions amb els altres.
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II.- Idees claus


La reforma imposa el canvi d'un sistema en què predominava la substitució
en la presa de les decisions per un altre que es basa en el respecte a la
voluntat i desitjos de la persona, en el que es dóna preferència a les mesures
de suport que aquesta decideixi, i en el que el jutge només intervindrà
establint altres mesures complementàries o substitutòries quan la persona no
pugui expressar les seves preferències o aquestes siguin indegudes o
insuficients.



A Catalunya, i per les persones majors d’edat, la figura jurídica de
l’assistència substitueix la tutela, la curatela i la pàtria potestat prorrogada o
rehabilitada.



S’amplien les vies per sol·licitar l’assistència. Juntament amb la via judicial,
les persones es podran adreçar al notari per sol·licitar la designació d’un
assistent.



Desapareix la incapacitació o modificació de la capacitat. El procediment
judicial de modificació judicial de la capacitat d’obrar és substituït per
processos per a la provisió de mesures judicials de suport per a l’exercici de
la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat.



El procediment judicial és simplifica. La tramitació per a l'establiment
d'aquestes mesures de suport es durà a terme mitjançant els expedients de
jurisdicció voluntària. Només en cas d'oposició o conflicte entre les parts o
Ministeri fiscal es reconduirà al procediment ordinari seguit conforme a la Llei
d’Enjudiciament Civil (LEC).



Es preveu la possibilitat de sol·licitar els ajustaments i adaptacions que siguin
necessaris per garantir que la persona amb discapacitat tingui accés a tota la
informació durant tot el procés (Lectura Fàcil, intèrprets, sistemes de suport
a la comunicació oral, entre altres). Entre aquestes adaptacions es contempla
la possibilitat de què la persona amb discapacitat, si ho vol i assumint ella el
cost, disposi del suport d'un professional expert que a manera de facilitador
realitzi les tasques d'adaptació i ajust.

●

Les mesures de suports que s’estableixin no seran permanents i es revisaran
d’ofici cada tres anys. Excepcionalment, es pot establir un termini de revisió
superior que no pot excedir els sis anys.
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III.- Preguntes i respostes freqüents

1.- A partir de la Reforma, si una persona necessita suport per realitzar
algun/s acte/s amb transcendència jurídica, què pot fer ?
A grans trets es poden diferenciar 3 situacions, tot i que caldrà dissenyar un model
de suports a mida per a cada persona i analitzar l’acte jurídic que es vulgui dur a
terme:
1.-Persones que No requereixen cap suport formal per a la realització d’actes o
negocis jurídics, i per tant podran prendre decisions amb els suports informals
(consells d’amics, especialistes en la matèria que es tracti, familiars ..)
2.- Persones que Si que necessiten suport en la presa de decisions sobre
determinats actes. En aquest cas, la persona pot sol·licitar la constitució del suport
formal de l’assistència (jurídica) per a la realització de determinats actes. Serà la
persona qui determinarà el seu propi sistema de mesures de suport (en què i com
vol ser ajudada, per qui, quins mecanismes de control vol establir per evitar abusos
o influències indegudes... ).
Pot sol·licitar la constitució de l’assistència per dos vies :
A.- Adreçar-se al notari per a què mitjançant escriptura pública constitueixi
l’assistència.
B.- Adreçar-se al jutge que li correspon per domicili per a què constitueixi
l’assistència seguint un procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió
de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat.
3.- Les Persones Sí que necessiten suport però no poden manifestar la seva
voluntat o no resulta possible conèixer-la.
En aquest cas, si no hi oposició per part de la persona amb discapacitat o del
Ministeri fiscal, podran demanar la designació judicial de l'assistència per mitjà del
procediment de jurisdicció voluntària el Ministeri fiscal, el cònjuge no separat de fet
o legalment o qui es trobi en una situació de fet assimilable, i els seus descendents,
ascendents, o germans.
Els suports s’han de basar en la millor interpretació de la voluntat de la persona
concernida i de les seves preferències, d’acord amb la seva trajectòria vital, les
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seves manifestacions prèvies de voluntat en contextos similars, la informació que
tenen les persones de confiança i qualsevol altra consideració pertinent per al cas.
2.-Què ha de fer la persona que requereix suport si vol constituir
l’assistència en escriptura pública?
1.- Primer de tot cal que s’adreci al notari o notària de la seva elecció.
Podeu escollir el notari o notària seguint les recomanacions de familiars, amics,
advocats o entitats, o bé consultar la pàgina Web del Consejo del Notariado aquí
Per més informació sobre qui són els notaris i les notàries, quins serveis presten,
com escollir-lo o escollir-la, quins drets tenim com a ciutadans respecte a la tasca
notarial, quant costa, etc., podeu consultar les guies en Lectura fàcil publicades
per la Fundación AEQUITAS i Plena Inclusión Cantabria clicant aquí
2.- La persona haurà de decidir en relació a quins actes necessita suport, qui vol
que li doni aquest suport, com el vol rebre, les mesures de control per evitar
abusos, els conflictes d'interessos i la influència indeguda, terminis de revisió de les
mesures de suport fixades, i tot allò que consideri convenient per garantir el
respecte de la seva voluntat, desitjos i preferències.
El notari o notària assessorarà i ajudarà a la persona a concretar el seu pla de
suports a l’exercici de la capacitat, l’adequarà al que estableix la llei i donarà Fe
pública de què aquest pla es correspon amb la seva voluntat, formada de manera
lliure i conscient.
D’acord amb l’article 25 de la Llei del Notariat, per garantir l’accessibilitat a la
informació de les persones que compareguin a la notaria, es podrà fer ús dels
suports, instruments i ajustos raonables que resulten precisos, per garantir la
formació i expressió amb claredat de la voluntat i preferències.
3.- El notari comunicarà l’escriptura publica al Registre civil i al Registre de
nomenaments no testamentaris de suports a la capacitat jurídica per les
corresponents inscripcions.
4.- Cal tenir en compte, no obstant, que el notari, per atorgar l’escriptura notarial,
en primer lloc, ha de valorar la persona i fer una valoració de si aquella persona és
conscient o no del que està signant en aquell moment. El Notari explicarà i situarà
a la persona en el contingut de l’escriptura, però s’ha de contemplar la possibilitat
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que si el Notari no veu clar que aquella persona sap el que està fent, pot declinar
signar l’escriptura notarial.
3.- Què passa si les mesures establertes voluntàriament en l’escriptura
pública no són suficients o si, al final, no pot signar-se l’escriptura
notarial?
Si les mesures adoptades voluntàriament són insuficients, ja sigui perquè no han
estat suficients des de l’inici o bé perquè han canviat les circumstàncies, a petició
de l’assistent, el Ministeri Fiscal i les persones legitimades podran sol·licitar al jutge
l’adopció de mesures complementàries o substitutòries mitjançant un procediment
de jurisdicció voluntària. Si hi ha oposició s’haurà d’obrir un procés ordinari
contradictori. En aquest cas i de forma excepcional, el Jutge podrà prescindir del
que ha manifestat la persona amb discapacitat.
El mateix tractament tindran aquells supòsits en els que finalment no es pugui
signar l’escriptura notarial perquè el Notari no l’autoritzi i, per tant, l’articulació de
les mesures de suport haurà de ser, sí o sí, a través del procediment judicial.
4.- I si es considera que l’assistent triat per la persona no és l’adequat per
trobar-se en una situació de risc d'abús, conflicte d'interessos o influència
indeguda?
El mateix que en cas de considerar-se insuficients les mesures establertes. El jutge
donarà sempre preferència al que decideixi la persona, tret que es puguin acreditar
circumstàncies que demostrin que la persona triada per la persona no pot exercir el
càrrec amb garanties i establir les mesures de control que estimi oportunes.
5.- Quan es poden canviar les mesures establertes per escriptura pública?
La persona assistida pot modificar el contingut en qualsevol moment. Una
disposició nova anul·la l’anterior en tot allò que la modifiqui o sigui incompatible. Si
no recorda les mesures establertes, al Registre Civil podrà saber quina era
l’escriptura en la que es van constituir.
6.- Què ha de fer la persona que necessita suport si vol constituir
l’assistència per via judicial?
1.- Cal presentar una sol·licitud davant l’autoritat judicial que li correspon per
domicili demanant la designació d’un assistent. Si no hi ha oposició per part del
Ministeri Fiscal, família i altres persones legitimades, el jutge, per mitjà d’un
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procediment de jurisdicció voluntària, obrirà un expedient anomenat “de provisió de
mesures de suport per l’exercici de la capacitat jurídica”.
Aquest procediment és més senzill i menys formal que el procediment contradictori,
i permet una major participació de la pròpia persona, la qual intervé activament i té
més facilitats per poder expressar les seves preferències.
Amb la sol·licitud es presentaran els documents que acreditin la necessitat de
l’adopció de mesures de suport, així com un dictamen pericial dels professionals
especialitzats dels àmbits socials i sanitari, que aconsellin les mesures idònies per a
cada cas.
2.- El jutge o jutgessa, tenint en compte la voluntat de la persona, dictarà una
resolució de nomenament de l'assistència. En aquesta resolució haurà de concretar
les funcions que ha d'exercir la persona que presta l'assistència, tant en l'àmbit
personal com en el patrimonial, segons correspongui, i el termini en el què s’hauran
de revisar aquestes mesures.
3.- Finalment, el procés finalitza amb la inscripció del nomenament de l’assistent al
Registre civil.
7.- Cal advocat i procurador en aquest procediment judicial de jurisdicció
voluntària iniciat per la persona que requereix el suport?
Atesa la dificultat que implica dissenyar els suports a la capacitat i les implicacions
personals, familiars i patrimonials que generen, seria recomanable la intervenció
d’advocat per tenir un assessorament adequat.
8.- La persona pot demanar assistència jurídica gratuïta?
En els procediments de jurisdicció voluntària no és obligatori anar assistit d’un
advocat, i per tant la llei no preveu la possibilitat de demanar assistència jurídica
gratuïta.
Però tot i ser així, és possible disposar d’assistència jurídica gratuïta si és el jutge
o jutgessa considera que les persones immerses en aquests processos necessiten
ser assistides per un defensor judicial.
Però en aquells casos en els que sí que és necessari l’assistència d’advocat i
procurador perquè es tracta d’un procediment judicial contenciós (procediment que
s’inicia quan no es pot resoldre per jurisdicció voluntària) sí que es podria sol·licitar
assistència jurídica gratuïta En tots els casos s’hauran de complir els requisits
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previstos per la llei. Per consultar els requisits i quin tràmit s’ha de seguir per
sol·licitar-la cliqueu aquí
9.- Pot participar la família en aquest procediment que ha iniciat la
persona que necessita el suport?
La reforma permet que la persona que és proposada com assistent a la demanda,
les persones legitimades (Ministeri Fiscal, el cònjuge no separat de fet o legalment
o qui es trobi en una situació de fet assimilable) i qualsevol altra persona amb
interès legítim puguin intervenir en el procés per presentar al·legacions o
informació que sigui d’interès.
Un cop admesa a la sol·licitud del procediment, el jutge convocarà al Ministeri
Fiscal, a la persona amb discapacitat, al cònjuge no separat, als descendents,
ascendents i germans i podran aportar les proves que considerin adients per
demostrar quina és la voluntat, desitjos i preferències de la persona concernida.
A més, cal tenir en compte que la llei també preveu la possibilitat de poder decidir i
indicar la no intervenció de familiars per preservar la intimitat de la persona.
10.- Si un cop iniciat el procediment de jurisdicció voluntària promogut
per la persona necessitada de suport, o quan toqui revisar les mesures, el
Ministeri Fiscal, família o qualsevol altra persona legitimada s’oposa al que
ha decidit la pròpia persona, què passa?
En aquests casos no es podria continuar tramitant l’expedient per aquest
procediment de jurisdicció voluntària, pel que s'hauria d'instar el corresponent
procediment ordinari seguit conforme a la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC).
Amb caràcter previ a l’oposició, cal realitzar una entrevista entre la persona i
l’autoritat judicial on es podrà informar de les alternatives existents per obtenir el
suport que precisa, bé a través del seu entorn social o comunitari o bé per
l’atorgament de mesures de suports notarials.
11.-Què cal fer en aquells casos en els que la persona requereix suport
però no té iniciativa per fer valdre la seva voluntat o bé no ens possible
conèixer-la?
Es poden diferenciar dos situacions:
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A.- Si la persona que requereix suport no s’oposa, la família (cònjuge o parella de
fet, germans/es, pares, fills) pot demanar al jutge que doni inici a un procediment
de jurisdicció voluntària per a la designació d’un assistent pel seu familiar.
B.- Qualsevol persona pot informar al Ministeri Fiscal que una persona pot trobar-se
en una situació que requereixi l'adopció judicial de mesures de suport. Si el
Ministeri considera que sí que es donen circumstàncies susceptibles de requerir
suport, iniciaria l’expedient de provisió de suports.
En quant al contingut de l’assistència en aquests casos, si la persona no pot
expressar la seva voluntat i no va deixar constància mitjançant poders preventius o
l’autotutela, l’assistent haurà de donar suport a la persona tenint en compte la seva
trajectòria vital i la informació facilitada per les persones que més la coneixen.
Si les circumstàncies personals ho requereixen, de manera excepcional i deixant
constància en la resolució judicial, el jutge o jutgessa pot determinar els actes
concrets en els quals l’assistent pot assumir la representació de la persona
assistida.
12.- La família necessita advocat i procurador per sol·licitar l’inici d’aquest
procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures de
suport?
Com s’ha exposat anteriorment, la dificultat en el disseny de les mesures de suport
i la possible existència de conflictes d’interessos familiars, per garantir el respecte
dels drets de les persones amb discapacitat i garantir l’estabilitat personal i
patrimonial, seria recomanable la intervenció d’advocat per tenir un assessorament
adequat.
13.- És possible demanar assistència jurídica gratuïta?
Si es compleixen els requisits previstos per la llei es pot sol·licitar assistència
jurídica gratuïta. Per consultar els requisits i quin tràmit s’ha de seguir per
sol·licitar-ho cliqueu AQUÍ
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14.- Per com estem veient que s’organitza tot el sistema , queda palès que
és dóna prevalença a la voluntat, preferències i desitjos de la persona.
Però, en quina casos no seria així ?
Es dóna preferència al que vol, desitja i prefereix la persona en relació als actes en
els que vol rebre suport, en com vol que sigui aquest suport i qui vol que li doni
aquest suport. Prevalen, per tant, les mesures de suport voluntàries que són les
que la persona decideix. Tot i això, el jutge o jutgessa, per ell/a mateixa o per
petició de l’assistent, família o Ministeri Fiscal, si considera que les circumstàncies
ho requereixen, pot modificar o complementar les mesures decidides per la persona
o establir les mesures de control que consideri necessàries per garantir que les
seves preferències siguin respectades i evitar abusos i influències indegudes.
Per altra banda, tot i que les mesures de suport les demanin altres persones també
s’ha de tenir en compte la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona que
les necessita.
15.- Cada quant s’han de revisar les mesures de suport adoptades
judicialment?
Amb caràcter general, es revisaran en el termini establert en la resolució judicial.
La persona assistida, l’assistent i les persones legitimades (Ministeri Fiscal, el seu
cònjuge no separat de fet o legalment o qui es troba en una situació de fet
assimilable, i els seus descendents, ascendents, o germans) podran sol·licitar la
seva modificació o revisió si les circumstàncies han canviat.
Si cap de les persones que poden fer-ho sol·licita las seva revisió, el jutge haurà de
revisar-ho d’ofici cada 3 anys, termini que excepcionalment pot allargar fins a 6
anys.
16.- Què passa si la persona realitza un acte jurídic sense el suport de
l’assistent i aquesta intervenció es contempla com a necessària a
l’escriptura pública o resolució judicial de provisió judicial?
L’acte jurídic pot ser anul·lat en el termini de 4 anys des de la seva celebració.
Poden anular l’acte la mateixa persona assistida, l’assistent i els successors per títol
hereditari.
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17.- Què es pot fer si es considera que l’assistent no compleix
adequadament les seves funcions o les mesures de suport establertes no
són suficients o adequades?
L’exercici de les funcions d’assistència s’ha de correspondre amb la dignitat de la
persona i ha de respectar-ne els drets, la voluntat i les preferències. El
nomenament pot ser revocat, modificat, o establir les substitucions que la persona
estimi necessàries.
En cas que la persona hagi constituït l’assistència en escriptura pública, només cal
que s’adreci de nou al notari o notària i modifiqui el que consideri.
En cas d’assistència designada judicialment, la persona mateixa, l’assistent, família
o Ministeri Fiscal sol·licitarà al jutge o jutgessa la revisió o modificació del contingut
de l’assistència.
18.- Qui pot ser assistent?
Pot ser assistent qualsevol persona física que no estigui afectada per cap causa que
no la faci apta per desenvolupar un càrrec de suport a l’exercici de la capacitat
jurídica: haver estat privades o suspeses de l’exercici de la potestat o de la guarda,
haver estat remogudes d’un càrrec de suport, estar complint una pena privativa de
llibertat, estar impossibilitada per exercir el suport, tenir conflictes d’interessos amb
la persona, entre altres.
També pot ser assistent una persona jurídica sense afany de lucre que no tingui
una relació contractual laboral ni assistencial amb la persona. En aquest punt cal
recordar la diferència entre l’assistència jurídica per a l’exercici de la capacitat i
l’assistent per a les activitats bàsiques de la vida diària per garantir la vida
independent (article 19 de la Convenció dels drets de les persones amb
discapacitat).
19.- L’assistent haurà de rendir comptes davant el jutge?
L’assistent haurà de complir amb les mesures de control i supervisió acordades i
establertes a la resolució judicial o a l’escriptura pública de nomenament, per
garantir el respecte dels drets, la voluntat i les preferències de la persona i evitar
conflictes d’interessos i possibles influències indegudes.
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20.- Per què s’ha eliminat la potestat prorrogada o rehabilitada?
La pàtria potestat prorrogada o rehabilitada desapareix amb la reforma ja que és
contaria als principis de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat
en la mesura que representa una eina de substitució de la voluntat de la persona i
no està subjecte als principis de revisió i d’intervenció mínima. Aquesta institució
permetia que els pares i mares prenguessin decisions pels seus fills i filles com si
fossin menors d’edat.
Amb la revisió de les mesures de suport, si així s’acorda en la resolució judicial o
escriptura pública, els pares podran seguir donant el suport als seus fills complint
amb els principis i condicions establertes pel Decret.
21.- Les persones que tenen modificada la capacitat i tenen una tutela,
curatela o la pàtria potestat prorrogada, què han de fer a partir del 3 de
setembre?
La persona amb capacitat modificada judicialment, els progenitors, els tutor/es i els
curadors/es poden sol·licitar en qualsevol moment la revisió de les sentències per
adaptar-les, si es considera necessari el manteniment de mesures de suport, al
règim de l’assistència.
Un cop feta la sol·licitud, el jutge o jutgessa les ha de revisar en el termini màxim
d’un any.
Es recomana que quan es faci la sol·licitud de revisió, juntament amb els dictàmens
social i sanitari, es presenti al jutge una proposta de pla de suport acordat amb la
persona sempre que sigui possible conèixer la seva voluntat. Fer-ho facilitarà molt
el procés de revisió i adaptació del suport a la legislació vigent.
Si no es sol·licita la revisió, ho farà el jutge per iniciativa pròpia o el Ministeri Fiscal
dins del termini de 3 anys.
22.-La persona amb la capacitat modificada, curadors, tutors i progenitors
necessiten advocat per sol·licitar la revisió? Quins passos cal fer?
Per sol·licitar la revisió es recomana l’assessorament d’advocat.
La llei demana presentar un informe de professionals especialitzats en l’àmbit social
i sanitari juntament amb la sol·licitud de revisió. Recomanem que quan es sol·liciti,
es reflexioni abans amb la persona quines mesures de suport necessita i com vol
rebre aquest suport.
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En aquells casos en els quals és el jutge el que fa la revisió d’ofici, també es
recomana portar a terme aquesta reflexió conjunta amb la persona per determinar
com es vol constituir l’assistència.
23.- I mentre no es fa la revisió, com donem suport a les persones amb
capacitat modificada?
Les institucions de suport (tutela, curatela, pàtria potestat prorrogada o
rehabilitada) segueixen estan vigents fins que no es revisi i es dicti una nova
resolució judicial que concreti funcionament i abast de l’assistència.
Però tot i que les figures segueixen vigents, els càrrecs s’han d’exercir seguint els
principis de la reforma, acompanyant a la persona per a què pugui prendre les
seves decisions, i fent prevaldre la seva voluntat, desitjos i preferències sempre
que això sigui possible.
24.- En cas de tenir una assistència constituïda abans de la reforma, també
s’ha fer la revisió?
Depèn de cada cas.
L’assistència és una figura jurídica que està vigent en el Codi Civil Català des de
l’any 2010, de manera que totes les assistències constituïdes durant aquests anys
(2010 a 2021) s’ajusten al principis que estableix la Convenció, com a mesura
voluntària de suport que no implicava la modificació de la capacitat d’obrar de la
persona.
No caldrà demanar cap revisió si les assistències acordades s’ajusten al que vol i
necessita la persona. Si no s’ajusta, la persona assistida o l’assistent podran
demanar al jutge la seva revisió. També es pot demanar la revisió per adaptar-la a
la nova normativa. El jutge ho haurà de revisar dins del termini d’un any des que es
fa la sol·licitud.
25.- I si es va presentar la demanda abans del 3 de setembre de 2021?
En aquests casos el jutge haurà d’acabar resolent el procediment seguint la nova
normativa. Per tant, és possible que l’autoritat judicial doni a les parts un termini
per fer l’aportació de dictàmens, fixar una entrevista, proposar les proves i ajustos
de procediment, i modificar la petició de la demanda, si es va sol·licitar la
modificació de la capacitat.
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26.- Aquesta nova regulació fins quan estarà vigent?
En principi, no es preveuen canvis a mig termini pel que fa al procediment judicial
per a la provisió de mesures de suport en l’exercici a la capacitat jurídica, però si
que es tornaran a modificar aspectes relacionats amb les mesures de suport per
exercir la capacitat jurídica, al Llibre segon del Codi Civil Català.
El Decret llei 19/2021 que modifica el Codi Civil Català ha estat una reforma
transitòria d’urgència per adaptar la legislació catalana als canvis normatius de la
legislació processal estatal. El mateix Decret diu que abans del 3 de setembre de
2022 el Govern de la Generalitat ha de presentar un projecte de llei de modificació
del Codi Civil de Catalunya en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica
de les persones amb discapacitat.
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