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El Govern aprova un decret llei per reforçar els drets i 
l’autonomia de les persones amb discapacitat 

• A partir d’ara, les persones amb discapacitat podran demanar al 
jutge o per via notarial, que els nomeni un assistent, figura que 
substitueix la tutela o curatela, per fer actes jurídics i altres tipus de 
suport personal que requereixin 

• L’Executiu adapta la normativa catalana a la Convenció de Nova 
York, un model de discapacitat basat en els drets, la dignitat i 
l’autonomia de la persona i, especialment, la seva voluntat i 
preferències  

• Amb aquest Decret llei, Catalunya es converteix en un dels països 
amb la legislació més ben adaptada i avançada respecte a la 
Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, aprovada a Nova York, el 13 de desembre de 2006, per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides 

• Mentre que la tutela permetia fins ara al tutor o tutora substituir la 
persona en la presa de decisions, la figura de l’assistent  està 
pensada i adaptada ha tenir en compte la voluntat i els gustos de la 
persona discapacitada 

Les persones amb qualsevol tipus de discapacitat podran demanar al jutge o 
notari que els nomeni un assistent, una persona que s’encarregarà d’ajudar-les 
a dur a terme aquells actes que no puguin fer per si mateixes, com ara 
expressar-se, signar, decidir, comprar o vendre. A partir d’ara, els jutges o 
notaris hauran de nomenar assistents i no tutors o curadors, figures que la 
legislació civil ha utilitzat tradicionalment per resoldre situacions com aquestes. 

El Decret llei, aprovat avui pel Govern de la Generalitat, adapta la figura de 
l’assistència als drets de les persones amb discapacitat que recull la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada a 
Nova York, el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de Nacions 
Unides. Amb aquest Decret llei, Catalunya es converteix en un dels països amb 
la legislació més ben adaptada i avançada respecte a la Convenció de Nova 
York. El text de les Nacions Unides implica un canvi de paradigma i estableix 
un model de discapacitat basat en els drets, la dignitat i l’autonomia de la 
persona i, especialment, la seva voluntat i preferències. 

La Convenció de Nova York també insta els estats a substituir els procediments 
d’incapacitació per un de respectuós amb les voluntats i les preferències de la 
persona amb discapacitat: els suports. Aquest mecanisme, que parteix de la 
idea d’autonomia i autogovern de tothom, permet completar la capacitat d’una 
persona en un, alguns o tots els àmbits, quan aquesta persona ha de prendre 
decisions jurídiques. 
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Ventall ampli de situacions 

L’assistència és una mesura de suport prevista en el llibre II del Codi civil català. 
El Decret llei aprovat avui en detalla i amplia l’abast per tal que pugui adaptar-
se a les múltiples situacions a les quals han de fer front persones amb diversos 
graus de discapacitat. 

El suport pot anar des de la interpretació de textos legals per a qui pateix 
dislèxia, fins a la gestió de qualsevol aspecte de la vida de qui té una 
discapacitat intel·lectual severa, com ara un malalt avançat d’Alzheimer. 

L’assistent és una persona física —de l’entorn familiar o social— o jurídica, com 
ara una fundació o organització sense afany de lucre. De manera gratuïta i 
voluntària, l’assistent proporciona el suport concret que la persona amb 
discapacitat necessita per als actes que no pot fer per si mateixa. 

Quan el jutge o notari constitueix una assistència, haurà d’especificar quines 
són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir. La 
intervenció pot consistir en un suport puntual per a un acte concret —com ara 
ajudar a gestionar un patrimoni— o per a tots els actes de la persona —com ara 
signar, tramitar els seus ingressos o interactuar amb el banc. 

L’assistent sempre ha de tenir present la voluntat i els gustos de la persona. Si 
aquesta no pot expressar-la, l’assistent l’haurà d’interpretar tal com la persona 
ho va fer en situacions semblants, o bé consultant el seu cercle de confiança. 

Sol·licitar un assistent al jutge o notari ho pot fer la persona interessada, els 
cònjuges no separats, els descendents, els ascendents o els germans. 
Qualsevol persona —també serveis socials o sanitaris— podran informar el 
ministeri fiscal de la necessitat de constituir una assistència per a una persona 
determinada. 

El jutge haurà de revisar d’ofici l’assistència cada tres anys, encara que podrà 
ampliar aquest termini sense excedir els sis anys. El nomenament d’un assistent 
per part del jutge o notari s’haurà d’inscriure al Registre civil. 

Tuteles i curateles 

Les persones que actualment es troben en règim de tutela o curatela o els seus 
tutors o curadors podran demanar al jutge que, en el termini d’un any de la seva 
sol·licitud, revisi aquestes situacions per tal d’adaptar-les al règim de 
l’assistència. Quan no hi hagi cap sol·licitud, el jutge, d’ofici o a instància del 
ministeri fiscal, haurà de revisar la situació i adaptar-la a l’assistència en un 
termini màxim de 3 anys. 

La tutela ha estat destinada tradicionalment a situacions de discapacitat més 
severa i permet al tutor o tutora substituir la persona en la presa de decisions. 
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La curatela, en canvi, serveix per complementar la capacitat de les persones 
que no poden gestionar per si mateixes aspectes concrets de la seva vida. 

Adaptació completa del llibre II a la Convenció de Nova York 

El text aprovat avui facilitarà als jutges, fiscals i notaris poder seguir aplicant el 
dret civil de Catalunya, quan entri en vigor, al setembre, la Llei 8/2021 de reforma 
de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat, 
una norma que ha suprimit el procediment d’incapacitació. Aquesta Llei, d’àmbit 
estatal, únicament s’aplica a Catalunya en la seva vessant processal, és a dir, 
només pel que fa al procediment pel qual els jutges hauran de resoldre 
situacions de discapacitat. 

El Decret llei de la Generalitat dota de cobertura legal les persones amb 
discapacitat mentre el Govern, a través de la Comissió de Codificació de 
Catalunya, enllesteix l’adaptació completa del llibre segon del Codi civil a la 
Convenció de Nova York. 

Un Codi civil viu, adaptat als temps i al servei de les persones 

El Codi civil és una norma d’aplicació principal, que converteix el dret civil 
espanyol en una regulació subsidiària a Catalunya. Aquest Codi és viu i des del 
Parlament de Catalunya s’actualitza perquè doni resposta legal als reptes i a 
les necessitats socials d’avui.  

El Codi civil de Catalunya reuneix el conjunt de normes jurídiques de dret privat, 
que regulen totes les actuacions i relacions entre les persones tant físiques com 
jurídiques, ja siguin personals o patrimonials. Està format per sis llibres: 

• El llibre primer (2002) estableix l’estructura, el contingut bàsic, la 
sistemàtica i el procediment de tramitació del Codi; 

• El llibre segon (2010) està dedicat a la persona i la família; 

• El llibre tercer (2008) regula les persones jurídiques (com ara les 
associacions i fundacions); 

• El llibre quart (2008) regula les successions; 

• El llibre cinquè (2006) regula els drets reals (com la propietat); 

• El llibre sisè (2017) regula les obligacions i els contractes (com ara la 
compravenda). 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Codis-legislacio/codi-civil-de-catalunya-i-legislacio-complementaria/
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El Govern crea la Comissió interdepartamental sobre 
l’Afganistan per accelerar la resposta a les persones 
que sol·liciten asil 

• L’objectiu és fer una estratègia conjunta i coordinar totes les 
accions dels departaments relatives a la crisi de drets humans a 
l’Afganistan 

• Alts càrrecs dels quatre departaments de la Generalitat implicats es 
van reunir el dilluns 23 d’agost en la prèvia de la creació de la 
Comissió  

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió interdepartamental per a la 
coordinació de l’acció del Govern per fer front a la crisi política i de drets humans 
a l’Afganistan, amb l’objectiu de coordinar totes les accions que facin els 
departaments i poder accelerar la resposta a les persones que han sol·licitat 
asil a Catalunya.  A l’espera d’aprovar-se avui a la primera reunió del Consell 
Executiu del nou curs polític, alts càrrecs dels quatre departaments es van reunir 
d’urgència el dilluns passat, 23 d’agost, amb l’objectiu de coordinar una 
resposta ràpida i efectiva per fer front a aquesta crisi humanitària. La comissió 
interdepartamental, que es reunirà cada setmana i que s’ha creat a proposta del 
Departament de la Presidència, està formada per aquest departament i els 
d’Igualtat i Feminismes, el d’Acció Exterior i Govern Obert i el de Drets Socials. 
El Govern referma el seu compromís d'acollir les persones procedents de 
l'Afganistan que necessitin asil polític o que vulguin reagrupar-se amb les seves 
famílies que estan a Catalunya. En aquest sentit, a la reunió prèvia a la 
formalització de la Comissió es va reclamar a l’estat espanyol que obri el 
contingent de persones refugiades de l’Afganistan perquè Catalunya pugui 
acollir el màxim nombre de persones. Es va subratllar que la Generalitat té a 
punt tots els instruments per a l’acollida (a l’espera que el govern espanyol 
atorgui visats humanitaris) i que Catalunya té una llarga experiència en aquest 
àmbit i en la cooperació i ajuda humanitària. 

L’Executiu, que des de la presa del poder per part dels talibans treballa per 
donar resposta a la crisi de drets humans que viu el país, està especialment 
preocupat per la situació de les dones i nenes afganeses i de les persones 
LGBTI+, les minories ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant 
les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents violències que 
pateixen. 

Coordinar totes les accions dels departaments 

L’objectiu de la Comissió interdepartamental és treballar una estratègia conjunta 
i coordinar totes les accions que facin els departaments, així com fer seguiment 
de les actuacions que se’n desprenguin per identificar les accions necessàries 
a dur a terme i les responsabilitats i competències de cada departament. La 
finalitat és preveure escenaris i planificar amb antelació la possible resposta del 
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Govern i garantir la coordinació amb el Govern espanyol i les institucions 
europees. 

En aquest sentit, l’estratègia ha de preveure situacions i actuacions respecte a 
l'acollida de persones provinents per vies diferents (asil i refugi, reagrupaments 
familiars; persones que arribin per vies irregulars, etc.); contemplar programes 
d'ajuda humanitària i de protecció de persones defensores dels drets humans; 
definir accions de protecció davant situacions de vulnerabilitat de persones de 
la comunitat afganesa residents o que acabin d’arribar a Catalunya, i seguir 
formant part de l’acció exterior de la Generalitat mitjançant la cooperació i 
l’ajuda humanitària. 
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El Govern adjudica el manteniment dels trams de la       
C-32 i C-33 un cop alliberats els peatges 

• El contracte suposa una inversió de 8,4 milions d’euros fins al març 
vinent 

El Govern ha adjudicat, per un import de 8,4 milions d’euros, les tasques de 
conservació integral dels trams de la C-32 i C-33 que deixen de ser de peatge 
demà, 1 de setembre. Aquest contracte inclou les operacions, fins al març 
vinent, de vigilància i ajuda a la vialitat, de conservació i de programació, 
seguiment i control de 130 quilòmetres de la xarxa, corresponents a la C-32, 
Montgat-Mataró-Palafolls i a la C-33, Barcelona-Montmeló, així com les 
connexions amb la carretera N-II, i diversos ramals de connexió de la C-32.  

Els treballs inclosos en el contracte permeten garantir unes condicions 
adequades per a la conducció en aquestes vies les 24 hores del dia/7 dies a la 
setmana i per respondre a qualsevol incidència. El contracte inclou la gestió i 
manteniment dels túnels i de les seves instal·lacions associades, de viaductes 
i altres estructures, dels elements funcionals de la carretera (ferm, drenatge, 
senyalització, barreres de seguretat, entre d’altres), la neteja, el manteniment 
de talussos i terraplens, la resposta a situacions d’emergència o la vialitat 
hivernal (neteja de neu o gel). El contracte també inclou els treballs de 
senyalització així com el desmuntatge de les cabines actuals. 

El Govern es farà càrrec del cost de manteniment de les dues autopistes 
alliberades. Davant la manca de definició del model futur, el Govern l’assumirà 
mitjançant els pressupostos de la Generalitat. 
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El Govern aprova delegar les competències en matèria 
d’educació als consells comarcals 

• Aquest acord implica una sèrie d’avantatges en relació amb 
l’anterior mètode dels convenis pel que fa a les competències en el 
servei de transport escolar, en el servei de menjador escolar i en els 
ajuts individuals de menjador 

El Govern ha aprovat avui delegar les competències en matèria educativa als 
consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) –per als 
municipis que formen part del Consell Comarcal del Barcelonès-. Aquest acord 
implica una sèrie d’avantatges en relació amb l’anterior mètode dels convenis 
en les competències en referència al servei de transport escolar, al servei de 
menjador i als ajuts individuals de menjador. 

Fins ara aquestes competències estaven delegades per la Generalitat als 
consells comarcals a través d’un conveni individual amb cadascun dels 
consells. Ara, amb l’acord de Govern aprovat avui, es disposarà d’un nou 
mecanisme jurídic que ha de permetre una major flexibilitat i seguretat jurídica 
en la gestió d’aquesta delegació de competències respecte de l’anterior mètode  
dels convenis: 

Major flexibilitat del nou sistema. Adaptar alguna incorporació de nou centre 
educatiu a la gestió o alguna modificació normativa, es farà mitjançant resolució 
amb l’acord previ del consell comarcal corresponent. Suposa més agilitat i 
rapidesa que tramitar una addenda al conveni. 

Major seguretat jurídica als consells comarcals i a l’AMB, atès que la delegació 
de competències és indefinida i no estarà vinculada a la limitació de la durada 
d’un conveni. 

En relació amb les condicions de prestació dels serveis, l’acord no implica cap 
canvi. La delegació de competències té caràcter indefinit, i abans de la 
finalització del curs 2022-2023 tots els ens locals amb competències delegades 
segons el règim anterior han d’haver comunicat al Departament d’Educació 
l’acceptació o renúncia expressa. 
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El Govern aprova una subvenció directa de més de dos 
milions d'euros per a la lluita contra el cargol poma i la 
conservació de la biodiversitat al delta de l'Ebre, per al 
període 2021-2022 
El Govern ha aprovat avui autoritzar una subvenció directa per un import de 
2.044.065 euros per als membres del grup ad hoc seleccionat per a la lluita contra 
el cargol poma i la conservació de la biodiversitat al delta de l’Ebre.  

Aquest grup està constituït per les comunitats de regants del delta de l'Ebre, 
agrupacions de productors del delta de l'Ebre, organitzacions ambientalistes 
amb àmbit d'actuació al delta de l'Ebre, administracions públiques, i centres de 
recerca. 

Enguany, el pressupost d’aquesta subvenció serà pluriennal i es repartirà entre 
el període 2021-2022 de la següent manera: 

                      Any           Departament            FEADER      Total 

2021        511.147,50 € 385.602,50 €          896.750,00 € 

2022        653.969,55 € 493.345,45 €       1.147.315,00 € 

TOTAL   1.165.117,05 € 878.947,95 €       2.044.065,00 € 

Aquest fet permet garantir una continuïtat de les actuacions que han de ser 
executades per part dels membres de l’esmentat grup ad hoc.  

Les actuacions d’aquest grup formen part  de l’operatiu de Conservació de la 
biodiversitat i lluita contra espècies invasores inclòs dins del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) i que té com a objectiu definir, 
implementar i posar en funcionament projectes de cooperació per al 
desenvolupament de mètodes per al control i l'erradicació de la plaga i que 
asseguri i/o millori els paràmetres de biodiversitat de la zona afectada. 

Val a dir també que a la quantitat d’aquest pluriennal s’han d’afegir 111.100 
euros que, mitjançant encàrrec de gestió a Forestal Catalana, completaran les 
actuacions de lluita i erradicació contra el cargol poma per a aquests dos 
períodes. 

Les actuacions a realitzar han estat aprovades per la Comissió tècnica de 
seguiment de les actuacions contra el cargol poma al delta de l'Ebre i se centren 
en els àmbits de control i erradicació, protecció de la biodiversitat, recerca 
aplicada i seguiment tècnic.  
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El Govern aprova la memòria preliminar del Pla 
estadístic de Catalunya 2023-2028 

• El nou Pla respon a la necessitat d’adequar la producció estadística 
oficial als nous reptes i circumstàncies de la societat 

El Govern ha aprovat avui la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del 
Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, que substituirà el Pla 2017-2020, 
prorrogat l’any 2021. El nou Pla respon a la necessitat d’adequar la producció 
estadística oficial als nous reptes i circumstàncies de la societat.  

La proposta d’Avantprojecte de llei del Pla estadístic garanteix la qualitat de la 
producció i difusió de l’estadística oficial de Catalunya, mitjançant la 
consolidació i millora dels processos de col·laboració i coordinació dels òrgans 
i institucions que constitueixen el Sistema Estadístic de Catalunya; amplia i 
millora la qualitat i l’abast d’aquesta informació utilitzant noves fonts, creant 
nous productes, aplicant innovacions metodològiques i desplegant 
estadístiques experimentals públiques; optimitza la informació de tots els 
registres administratius de la Generalitat i de la resta d’administracions 
públiques de Catalunya; afavoreix la utilització de les dades administratives i 
estadístiques per a usos relacionats amb la recerca científica i en matèria 
d’avaluació de polítiques públiques; i potencia les estadístiques oficials en 
format de dades obertes per millorar-ne la difusió.  

Un cop aprovada pel Govern, aquesta memòria preliminar s’exposarà a 
consulta pública durant un període de 30 dies, per tal que tant la ciutadania com 
els agents econòmics i socials puguin fer propostes i suggeriments sobre el 
contingut de les futures estadístiques oficials i la seva articulació operativa 
durant el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028. 
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DISTINCIONS 

El Govern atorga la Medalla d’Or de la Generalitat a 
Arcadi Oliveres, a títol pòstum, i a Josefina Castellví 
El Govern ha aprovat aquest matí els decrets pels quals s’atorga la Medalla d’Or 
de la Generalitat a Arcadi Oliveres, a títol pòstum, “per la seva destacada 
trajectòria cívica, acadèmica i social”, i a Josefina Castellví, “per la seva 
destacada trajectòria com a oceanògrafa, biòloga, investigadora científica i 
escriptora”. El lliurament del guardó es farà el dia 9 de setembre, en el marc 
dels actes commemoratius de la Diada. 

Amb la concessió de la Medalla d’Or a Arcadi Oliveres la Generalitat “vol 
honorar un dels referents socials més estimats de la Catalunya contemporània”. 
I amb la distinció a Josefina Castellví “vol honorar una de les pioneres de la 
investigació científica a Catalunya” que, “amb la seva trajectòria i el seu talent, 
ha obert el camí a moltes dones científiques, fet que –conjuntament amb el seu 
prestigi i projecció internacional– la situen com un autèntic referent per a les 
noves generacions de científics”. 

La Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya és la màxima distinció honorífica 
que atorga l’Executiu. Es va crear l’any 1978 per distingir aquelles persones que 
hagin prestat serveis eminents i extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, 
social, econòmic, cultural o científic. L’any passat, la Generalitat va atorgar la 
Medalla d’Or a la mestra i pedagoga Teresa Codina i al cantautor Lluís Llach. 

Arcadi Oliveres 

Arcadi Oliveres i Boadella va néixer a Barcelona el 1945 i va morir a Sant Cugat 
del Vallès el passat 6 d’abril. Era economista i va exercir la docència a la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Durant la dictadura franquista va 
formar part del Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona i de l'Assemblea 
de Catalunya.  

Va participar en els primers moviments pacifistes com a membre de Pax Christi 
i en la creació del Casal de la Pau de Barcelona. L’estiu del 1976 va participar 
en l’organització de la Marxa per la Llibertat i fou detingut a la Sénia per la 
Guàrdia Civil. El 1977 va participar en la creació de l’Associació Catalana de 
Solidaritat i Ajut al Refugiat (ACSAR). 

Va ser president de Justícia i Pau de 2001 a 2014, cofundador de la Xarxa 
Europea Contra el Comerç d'Armes, promotor de la banca ètica a Catalunya i 
participant a diferents edicions del Fòrum Social Mundial. També va formar part 
de l’Associació per la Taxació de les Transaccions i per l’Ajuda als Ciutadans 
(ATTAC) i de la Societat Catalana d’Economia. Va escriure diversos llibres i 
articles. També va rebre nombrosos premis i reconeixements, com el Premi 
ICIP Constructors de Pau 2017. 
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Josefina Castellví 

La biòloga, oceanògrafa i escriptora Josefina Castellví i Piulachs va néixer a 
Barcelona l’any 1935. Es va llicenciar en Ciències Biològiques a la Universitat 
de Barcelona el 1957, i fou reconeguda amb un Premi Extraordinari. Aquell 
mateix any va aconseguir una beca del Govern francès per estudiar bacteris 
marins a la Universitat de la Sorbona. A París s’especialitza en oceanografia i 
participa de les primeres expedicions oceàniques.  

El 1984 es va convertir en la primera dona catalana —conjuntament amb Marta 
Estrada— que va participar en una expedició internacional al Pol Sud. Aquest 
mateix any va ser nomenada delegada del CSIC a Catalunya i dos anys més 
tard va dirigir la coordinació de la presidència d’aquest Consell. Entre 1987 i 
1994 va viure a la Base Antàrtica Espanyola a l'Illa de Livingston, els primers 
dos anys com a coordinadora de la instal·lació i entre 1989 i 1994 com a 
directora. Posteriorment, va ser gestora del Programa Nacional d'Investigació a 
l'Antàrtida. 

Entre els anys 2000 i 2007 i entre el 2012 i el 2016 va formar part del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, 
ocupant-ne la vicepresidència en els períodes 2004-2007 i 2012-2016. La seva 
trajectòria ha estat reconeguda amb distincions com la Creu de Sant Jordi 
(2003), el premi Català de l’Any (2013) o el Premi Nacional de Cultura (2013).  
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