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Curs pràctic sobre “Defensa jurídica de les
persones amb discapacitat”
PRESENTACIÓ
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), aprovada
a Nova York el 13 de desembre de 2006 per l'Assemblea General de Nacions Unides, suposa un
canvi de paradigma en relació l’efectiu exercici dels drets de les persones amb discapacitat i el
seu propòsit és promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els
drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, així com
promoure el respecte de la seva dignitat inherent
En el seu art. 12, la CDPD estableix que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la
capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt de la ciutadania, en tots els
aspectes de la vida, permetent el seu accés a les mesures de suport que puguin necessitar per a
l'exercici d'aquesta capacitat jurídica.
Així mateix l’Art.13 sobre l’accés a la Justícia la CDPD obliga els estats part a adoptar les mesures
pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat accés al suport que puguin
necessitar en l'exercici de la seva capacitat jurídica, mitjançant ajustaments de procediment i
adequats a l'edat, per facilitar l'exercici de les funcions efectives d'aquestes persones com a
participants directes i indirectes, inclosa la declaració com a testimonis, en tots els procediments
judicials, amb inclusió de l'etapa de recerca i altres etapes preliminars.
La darrera reforma de la legislació civil i processal a nivell Espanyol i a Catalunya va en la línia
d’adequar doncs la legislació a la CDPI.
A Espanya l’aprovació de la Llei 8/2021 de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i
processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica,
amb vigència del 3 de setembre, ha introduït modificacions amb la intenció d’ adequar
l’ordenament a la Convenció.
A Catalunya, el Decret Llei 19/2021, de 31 d'agost, publicat el 2 de setembre i amb vigència
també del 3 de setembre, adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de
modificació judicial de la capacitat, establint un règim legal adaptat a les premisses de la CDPD
que servei per donar resposta als nous procediments de provisió de suports que s'engeguin a
partir d'ara a Catalunya, mentre el procés d'adaptació del Codi Civil de Catalunya a la Convenció
de Nova York no culmini amb l'aprovació, per part del Parlament de Catalunya, dels textos legals
que implantin un nou règim i la caracterització de les institucions de suport a les persones amb
discapacitat.
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La finalitat d’aquest curs, adreçat a advocades i advocats que desitgin especialitzar-se en matèria
d’atenció jurídica a persones en situació de discapacitat, i de caràcter pràctic, és la de dotar dels
coneixements actualitzats als canvis normatius
El curs té una durada total de 26 hores, distribuïdes en 20 hores teòriques i més 6 hores de sessió
pràctica. En total són 13 sessions formatives, de dues hores cadascuna (menys la darrera sessió
que són 3 hores).
Aquesta formació s’oferirà íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, a través de la
plataforma digital ZOOM. Aquest format et permetrà poder seguir les sessions teòriques en
directe i/o en diferit.

DATES / HORARIS

-

Sessions teòriques i pràctiques : (Dimarts i Dijous)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/05/22: de 15:00h a 16:00 hores
12/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
17/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
19/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
24/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
26/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
31/05/22: de 15:00h a 17:00 hores
07/06/22: de 15:00h a 17:00 hores
09/06/22: de 15:00h a 17:00 hores
14/06/22: de 15:00h a 17:00 hores
16/06/22: de 15:00h a 17:00 hores
21/06/22: de 15:00h a 17:00 hores
28/06/22: de 15:00h a 18:00 hores
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PROGRAMA

SESSIÓ 1
Dimarts, 10 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
Horari: De 15:00 a 15:20 hores
I.

Inauguració del curs.

A càrrec de:
- l’Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer
President del Consell de l’Advocacia Catalana
Degà ICA-FIGUERES
- l’Excma. Sra. Eva Ribó
Consellera del Consell de l’Advocacia Catalana
Coordinadora del Grup de Treball de Discapacitat del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE).
Degana ICA-SANT FELIU DE LLOBREGAT
-Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Secretari per a l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya
- Sr. Joan Ramon Casals i Mata
Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya
Horari: De 15:20 a 17:00 hores
II.

PONÈNCIA INAUGURAL: INTRODUCCIÓ A LA CONVENCIÓ INTERNACIONAL DE
LES PD/EINA DE DEFENSA JURÍDICA

Docència a càrrec del Sr. Jesús Martín Blanco
Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad
Docència a càrrec del Excmo. Sr. D. Juan Manuel Fernández Martínez
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Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Presidente del Foro Justicia y Discapacidad

MATÈRIA CIVIL
A.- DRET SUSTANTIU (4 hores)
SESSIÓ 2
Dijous, 12 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
- Evolució del concepte de CAPACITAT en la legislació estatal (art. 249-250 CC) i
catalana.
- Figures de suport (formals i informals; personals i patrimonials)
- Nomenament de les figures de suport formals: notarial i judicial
- Requisits de les figures de suport. Possible remuneració
- Institucions de suport
Docència a càrrec de la Sra. Arianne Foret Robau
Advocada

SESSIÓ 3
Dimarts, 17 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

Sistemes de control
Actes que requereixen autorització judicial
Extinció de les figures de suport i rendició final de comptes
Patrimonis protegits. Registre de patrimonis protegits

Docència a càrrec de la Sra. Arianne Foret Robau
Advocada
-

Intervenció notarial en la provisió de suports. Els poders preventius l’auto
assistència.

Docència a càrrec del Sr. Valero Soler Martín-Javato
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Notari

SESSIÓ 4
Dijous, 19 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores

Sessió pràctica: Exposició de casos relatius al DRET SUSTANTIU
Docència a càrrec de la Sra. Arianne Foret Robau
Advocada
Docència a càrrec de la Sra. M. Àngels Cavedo
Advocada

B.- DRET PROCESSAL (4 hores)

SESSIÓ 5
Dimarts 24 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores

-

Art. 7 LEC i LJV: Ajustos del procediment per PD
Expedient de provisió de mesures de suport i Procediment LEC i expedients
d’oposició. LJV
Intervenció de la fiscalia, criteris de la fiscalia per presentar les revisions.
En general, procediments afectats per la Llei 8/2021, de 2 de juny (LEC)
• Mesures cautelars: art. 761 LEC

Docència a càrrec de la Sra. Remei Soriano Campos
Fiscal en cap de l’Àrea de Terrassa
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SESSIÓ 6
Dijous 26 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

-

Requeriment i mesures de control de la guarda de fet: Art. 52 LJV
La institució de suport de referència a Catalunya: l’assistent
Protecció del patrimoni de les PD: Art- 56 al 58 LJV
Del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de la PD amb mesures de
suport per a l’exercici de la seva capacitat jurídica: art. 59 al 60 LJV
De l'autorització o aprovació judicial per a la realització d'actes de disposició,
gravamen o altres que es refereixin als béns i drets de PD amb mesures de suport
per a l'exercici de la seva capacitat jurídica: art. 61 al 66 LJV
Mesures de protecció relatives a l'exercici inadequat de la potestat de guarda o
d'administració dels béns de la PD: art. 87 al 89 LJV
Dret successori en el que hi ha d’intervenir una PD: Títol IV LJV
Internaments involuntaris: art. 763 LEC

Docència a càrrec pendent ponent

SESSIÓ 7
Dimarts, 31 de maig de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores

Sessió pràctica: Exposició de casos relatius al DRET PROCESSAL
Docència a càrrec de la Sra. Arianne Foret Robau
Advocada
Docència a càrrec de la Sra. M. Àngels Cavedo
Advocada
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MATÈRIA PENAL

SESSIÓ 8
Dimarts 07 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

Ajustos de procediment.
Protecció de la PD detinguda o investigada a Comissaria i al Jutjat. Detecció.
Causes d’exempció de la responsabilitat criminal. Eximents. Prova. Mesures de
Seguretat. Mesures alternatives. Compliment de la pena privativa de llibertat.
Dret penitenciari.

Docència a càrrec de la Sra. Raquel Asensio Calvo
Advocada

SESSIÓ 9
Dijous 09 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

Protecció de la PD víctima. Detecció a Comissaria i al Jutjat. Prova. Estatut de la
víctima.

Docència a càrrec de la Sra. Raquel Asensio Calvo
Advocada

SESSIÓ 10
Dimarts, 14 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores

Sessió pràctica: Exposició de casos relatius al DRET PENAL
Docència a càrrec de la Sra. Raquel Asensio Calvo
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Advocada

MATÈRIA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

SESSIÓ 11
Dijous 16 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

Ajustos de procediment.
No discriminació als lloc de treball. Convenis Col·lectius.
Conveni Col·lectiu de Centres i Serveis d’Atenció a PD.

Docència a càrrec del Sr. Xavier Gonzàlez de Rivera Serra
Magistrat jutge Jutjat Social núm. 3 de Barcelona. Delegat de discapacitat – TSJ de
Catalunya

SESSIÓ 12
Dimarts 21 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 17:00 hores
-

Inspecció de Treball i de la SS davant supòsits de discriminació.
Prestacions socials i econòmiques.

Docència a càrrec del Sr. Xavier Gonzàlez de Rivera Serra
Magistrat jutge Jutjat Social núm. 3 de Barcelona. Delegat de discapacitat – TSJ de
Catalunya
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NORMATIVA SOBRE ACCESIBILITAT

SESSIÓ 13
Dijous 28 de juny de 2022
Horari: De 15:00 a 18:00 hores
-

Concepte d’accessibilitat universal
Propietat Horitzontal. Habitatge
Vies de reclamació extrajudicials-mediació

Docència a càrrec del Sr. Andrés Labella Iglesias
Advocat, investigador a Càtedra UNESCO Habitatge URV i President a COCEMFE Girona

CERTIFICAT

El certificat acreditatiu de la realització del curs serà expedit pel Consell de l’Advocacia
Catalana a l’alumnat que aconsegueixi superar el curs
de manera satisfactòria, superant les següents activitats:
1.- Acreditat el seguiment íntegre de les sessions teòriques del curs en format
Videoconferència, en directe o diferit: És imprescindible accedir a la plataforma
formativa del CICAC, amb les claus d’accés personal que cada alumne hagi creat
prèviament. No s’admetran visualitzacions compartides amb una única clau
d’accés.
2.- Participació activa en les 6 hores de pràctiques en DIRECTE: Es comprovarà
la seva visualització i participació.

Així com que hagin pagat íntegrament el preu total del curs.
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ

La metodologia emprada en aquest curs està basada en un ensenyament actiu i en línia,
on l’alumnat tindrà un paper fonamental en el seu propi procés d’aprenentatge,
mitjançant la realització de diferents activitats que fomenten la participació i implicació
de tot l’equip docent i de l’alumnat, durant el transcurs de les tretze sessions formatives.
Les activitats d’aprenentatge planificades en aquest programa formatiu, que són:
• 100% Visualització (26 hores): Com hem avançat en el punt anterior, és
obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat de les sessions:
➢ Sessions Teòriques (20h): Tot i que es recomana la seva
visualització en directe, hi ha la possibilitat de recuperar-les en
diferit per aquelles persones que no s’hagin pogut connectar en
directe. En ambdós casos, es controlarà el seguiment.
➢ Sessions Pràctiques (6h): Aquesta activitat té dos objectius:
1.- La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el
curs, així com del material complementari.
2.- La realització de supòsits pràctics segons les diferents
matèries.
IMPORTANT!! Us recordem que per a obtenir el corresponent
Certificat d’aprofitament, en les sessions pràctiques és
obligatòria l’assistència en DIRECTE.
Per computar assistència en les sessions en DIRECTE, heu d’indicar el vostre
nom i cognoms sencer, i mantenir la càmera activada durant tot el transcurs de
la sessió virtual.
Sempre que sigui possible, es recomana el sistema de videoconferència en
DIRECTE per poder interactuar, tant amb el professorat, com amb la resta de
companyes i companys.
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L’alumnat té a la seva disposició la Plataforma de Formativa del Consell de l’Advocacia
Catalana, on al final de cada sessió, es pujaran totes les sessions gravades (teoria i
pràctica), juntament amb els materials, per donar resposta al test d'avaluació que
versarà sobre les matèries estudiades durant les tretze sessions.

PREUS

-

Per a col·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya: 200€
Per altres professionals: 300€

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la
inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció
formativa.

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT

En primer lloc, heu de formalitzar la vostra inscripció al curs accedint a la pàgina web del
CICAC (www.cicac.cat), en la que es troba la nostra Plataforma Formativa (pestanya
Formació → Accés a la Plataforma Formativa).
Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual
d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i
trobareu les indicacions per poder registrar-vos.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de:
a) Pagar amb targeta bancària (TPV), o bé
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b) Realitzar una transferència bancària al número de compte d’aquest Consell:
ES45 – 3183 – 0803 – 1620 – 0118 – 7927.
Una vegada realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de
pagament mitjançant correu electrònic a formacio@cicac.cat, a fi de poder
confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció.

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE)

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir mitjançant la plataforma
digital ZOOM a través d’un link que rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap
tipus de programes o aplicacions).

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT)

El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la documentació
en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb les claus personals tantes
vegades ho cregui convenient, durant un període màxim de 3 mesos a partir de la data
d’inici del curs.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, que
regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que accedeixi en directe AUTORITZA de
forma expressa, informada, lliure i gratuïta la captació de la seva imatge i la publicació
posterior per part del Consell de l’Advocacia Catalana en el seu web, els mitjans socials
i altres mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que aquestes
dades són tractades pel CICAC amb la finalitat de retransmetre o publicar aquesta
conferència, així com la seva imatge en els seus propis mitjans de comunicació i
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informatius i, per tant, la seva imatge serà accessible a totes les persones que accedeixin
als mitjans en què es publiquin.
Aquestes dades es conservaran fins al moment en què l’alumne manifesti el contrari,
qui podrà, en qualsevol cas, revocar aquest consentiment, així com exercir els drets
d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, així com el dret a la
portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’hauran d’adreçar al CICAC. Així mateix,
s’informa a l’alumnat que té el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, si així ho considera, o a posar-se en contacte amb el
delegat del CICAC al correu cicac@cicac.cat.
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