
 
 

NOTA DE PREMSA 

Dincat reclama al Govern de l’Estat una 

reforma eficient del codi civil sobre la 

capacitat jurídica amb garanties per a les 

persones amb discapacitat intel·lectual 

 La representant del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual a 

Catalunya ha presentat les seves esmenes en relació a la reforma 

i ha iniciat un seguit de trobades amb els principals partits 

polítics parlamentaris 

 

 El col·lectiu demana acompanyar la futura llei dels mecanismes 

necessaris per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual 

puguin prendre decisions segons la seva voluntat i preferències 

evitant que pateixin cap tipus d’abús 

 

Dijous, 15 d’octubre de 2020.- Dincat, representant del col·lectiu de les 

persones amb discapacitat Intel·lectual a Catalunya, demana al Govern de 

Madrid i a tots els partits polítics amb representació al Congrés que es 

replantegi la reforma del codi civil en relació a la capacitat jurídica de les 

persones amb discapacitat, tenint en compte les seves propostes per tal que la 

futura llei sigui eficaç i s’adapti al col·lectiu. Per aquest motiu, i amb el desig de 

ser escoltats per a poder desenvolupar la reforma amb garanties, Dincat ha 

presentat les seves esmenes i ha iniciat un seguit de trobades amb 

representants polítics dels principals partits parlamentaris.  

Dincat valora molt positivament aquest projecte de llei, que contempla passar 

d’un model d’incapacitació jurídica a un model basat en els suports perquè les 

persones amb discapacitat intel·lectual puguin prendre les seves pròpies 

decisions com, per exemple, el lloc on volen viure o, fins i tot, la seva orientació 

sexual. Una reforma que, per Dincat, suposa un pas endavant que ens 

encamina i alinea amb la convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les 

persones amb discapacitat, empoderant-les cada vegada més. 

Tanmateix, des de Dincat, es considera que cal impulsar de forma eficient la 

reforma, tenint en compte les necessitats de suport de totes i cada una de les 

persones i oferint, també a famílies i entitats, tota la informació i recursos 

necessaris per poder adaptar-se a la nova realitat. D’una banda, és molt 

important que la futura llei posi a l’abast els mecanismes necessaris per tal que 

les persones amb discapacitat intel·lectual que ho necessitin puguin prendre 

decisions segons la seva voluntat, desitjos i preferències amb les garanties 

necessàries per evitar que pateixin cap tipus d’abús. De la mateixa manera, 

Dincat considera imprescindible acompanyar la llei d’una dotació econòmica 

suficient i dels recursos necessaris que evitin el col·lapse dels jutjats i, per tant, 

llargs retards en la tramitació dels assumptes de les persones amb discapacitat 

intel·lectual.   

 



 
 

 

Aquesta reforma de la llei estatal s’està treballant al mateix temps, i 

paral·lelament, a la reforma del Codi Civil Català que, a dia d’avui, es troba en 

ple procés participatiu ciutadà. En aquest sentit, Dincat considera 

imprescindible que la reforma estatal no impedeixi dur a terme les 

modificacions que previsiblement es produiran en aquesta mateixa matèria en 

el Codi Civil Català.   

 

Sobre DINCAT  

DINCAT és la principal representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a 
Catalunya, que agrupa gairebé 300 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies al territori. A través dels valors de 
compromís, dignitat i igualtat d’oportunitats, la federació treballa dia a dia amb l’objectiu de 

garantir una inclusió social i i laboral digne, així com per vetllar per una vida més justa per 
aquestes persones i les seves famílies.  
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