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L’assistència com a mesura de protecció: 
perspectiva de l’advocacia

Miquel Puiggalí i torrentó
Advocat. Vice-President de la comissió de defensa dels drets 

la Gent Gran de l’Iltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona

I. Actuacions dins de l’àmbit personal II. Actuacions d’àmbit patrimonial  
III. Procediment

Intentaré amb aquesta ponència tractar la nova figura de l’assistència legal 
des del punt de vista d’advocat en exercici per a veure els avantatges, o no, 
d’aquesta nova figura de suport a les persones del nostre ordenament aplicada a 
la pràctica.

Ja comença a ser més habitual, malgrat el desconeixement, les consultes de 
persones als despatxos d’advocats sobre què fer davant d’una possible disminució 
total o parcial de les facultats físiques o psíquiques. Però, en persones grans o 
amb patologies de demències, no són els propis interessats els qui et demanen 
assessorament sinó la família directa, amb diferents interessos, i alguns d’ells no 
en benefici del familiar. un elevat nombre de les consultes quan les fan, estem 
davant de situacions que molt possiblement no tenen altre solució que no sigui un 
procediment d’incapacitació. La legislació civil, i sobretot ara la catalana, dóna un 
ventall important de mesures a prendre de prevenció del futur per a situacions 
que minvin d’alguna forma la nostra capacitat d’obrar i actuar. no és estrany que 
els clients quan els assessores i proposes fer testament, et preguntin a més sobre 
el testament vital o document de voluntats anticipades o l’autotutela i aprofitar el 
dia de fer la signatura del testament obert davant notari fer el testament vital i/o 
autotutela, en algunes ocasions el poder preventiu. La proliferació de notícies sobre 
situacions límit de persones en situacions de no poder ja decidir per si mateixes 
àdhuc alguna pel·lícula han motivat a les persones, encara que a Catalunya ja fa 
anys que estàn regulades aquestes figures. doncs bé, amb les figures de protecció 
davant de les incerteses que podem tenir de futur manca coneixement i també hi 
manca la cultura de prevenció i planificació del futur, ja no tant els ciutadans sinó 
d’una part dels propis professionals que ens hi dediquem.

El nostre codi civil enquadra dins la títol II del llibre segon sobre «Les 
institucions de protecció de la persones» en seu capítol VI la nova figura de 
l’assistència a cavall de la regulació de la guarda de fet, amb una nova regulació, 
i del patrimoni protegit

Les diferents figures de protecció, s’han d’aplicar sota els principis del 
respecte de la dignitat inherent a la persona, l’autonomia individual, inclosa la 
llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones, 
paraules literals del que preveu Convenció sobre els drets de les Persones amb 
discapacitat, fet a nova York el 13 de desembre de 2006, ratificat per l’Estat 
Espanyol mitjançant Instrument de ratificació de la (BoE 21/04/2008), per tant 
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totes aquelles mesures que no respectin aquests principis no es poden dur a 
terme, i sempre s’han d’ajustar a la situació en concret.

I en aquest context, la figura de l’assistent , en un primer moment o 
consideració, sembla donar i facilitar el suport a una persona sense haver d’anar 
a procediments d’incapacitació judicial que són innecessaris i que obeeixen, 
potser, a altres interessos de les persones que els insten o terceres. La Magistrada 
del Jutjat de primera instància núm. 40 de Barcelona sobre la capacitat de les 
persones, Sra. Sílvia Ventura ja fa temps que reivindica la necessitat, per 
regulació legal, d’incloure el motiu o la causa de les peticions d’incapacitat, ja 
que podrien utilitzar-se altres figures sense necessitat d’anar al procediment 
d’incapacitació i sempre sota el respecte a la dignitat i a l’autonomia personal. 
Llavors la funció dels advocats i juristes la crec molt important, per assessorar 
quines són aquestes altres figures i com aplicar-les.

És interessant el que diu sobre l’assistència el preàmbul de la llei 25/2010 que 
introduir el Llibre segons del codi civil de de Catalunya:

«Juntament amb la disposició que permet no constituir la tutela si s’havia 
atorgat un poder en previsió de la pèrdua de capacitat, els canvis en relació 
amb la guarda de fet són un reflex del nou model de protecció de la persona 
que dissenya el llibre segon. Aquest model ha estat guiat per la idea de 
considerar que la incapacitació és un recurs massa dràstic i, a vegades, poc 
respectuós amb la capacitat natural de la persona protegida. És per això 
mateix que el capítol VI inclou un nou instrument de protecció, l’assistència, 
adreçat al major d’edat que ho necessita per a tenir cura de la seva persona o 
dels seus béns a causa de la disminució no incapacitant de les seves facultats 
físiques o psíquiques. Es parteix, així, d’una concepció de la protecció de la 
persona que no es vincula, necessàriament, als casos de manca de capacitat, 
sinó que inclou instruments que, basant-se en el lliure desenvolupament de 
la personalitat, serveixen per a protegir les persones en situacions com la 
vellesa, la malaltia psíquica o la discapacitat. Aquest instrument pot ésser 
molt útil, també, per a determinats col·lectius especialment vulnerables 
però per als quals la incapacitació i l’aplicació d’un règim de tutela o 
curatela resulten desproporcionades, com ara les persones afectades per 
un retard mental lleu o altres per a les quals, pel tipus de disminució que 
sofreixen, els instruments tradicionals no són apropiats per a atendre 
llurs necessitats.... A més, aquesta tendència és la mateixa que inspira la 
Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat.»

La figura de l’assistent, inspirada en el dret alemany, ve regulada a partir 
de l’art. 226-1 del codi civil, celebrada la seva inclusió com a instrument, en 
canvi no crec, que a la pràctica , ara per ara, i sobretot en la determinació dels 
àmbits d’actuacions de l’assistent, pugui ser tant necessària o operativa com 
els principis manifestats en el preàmbul de llei, nogensmenys no vol dir que un 
desenvolupament pràctic de la figura jurídica no sigui una bona eina, i crec que 
passa per crear protocols o documents d’àmbits d’actuació obertes personals o 
patrimonials, defugint del formularis, i que facilitin la feina dels òrgans judicials 
que són qui en definitiva determinaran l’àmbit d’actuació de l’assistència. Els 
operadors jurídics i socials, sobretot els advocats, podríem aportar propostes i 
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assessorament als nostres clients, acurades i ajustades a la seva realitat i quan fem 
la sol·licitud judicial facilitar la feina a l’òrgan judicial de la determinació de l’àmbit 
de l’assistència tot respectant la voluntat de la persona sol·licitant, futura assistida.

Em centraré en els àmbits d’actuació i del procediment com a punt que a la 
pràctica poden tenir inconvenients.

L’assistència (art.226-1), té com premisses:

 — Persona major d’edat
 — Amb capacitat
 — disminució física o psíquica de les seves facultats
 — necessitat
 — Sol·licitud judicial
 — Inscripció (art. 226-7)

I l’article 226-2 estableix que la resolució de nomenament, l’autoritat judicial 
determina l’àmbit personal o patrimonial de l’assistència i els interessos dels 
quals ha de tenir cura l’assistent, tot respectant la voluntat de la persona que s’ha 
d’assistir sobre el nomenament (art.226-1)

Per tant, determinades l’existència i voluntat de nomenament, és clau i 
fonamental la resolució judicial, doncs serà aquesta la que en definitiva acoti 
l’àmbit d’actuació del futur assistent.

I. ACtuACIonS dInS dE L’àMBIt PErSonAL

Ara, situacions de persones que estarien en la situació que preveu el codi civil 
per poder demanar l’assistència, son els familiars directes ( parelles-cònjuges-
fills-pares) que de facto se n’encarreguen de fer una espècie de cuidador i 
d’assistent, o per personal de residències, entitats socials dedicades, i/o persones 
amb experiència.

Crec important examinar com s’ha regulat administrativament i a nivell 
assistencial-social, ja que s’ha treballat en un camp proper i potser sobreposat a 
la regulació del que tractem en aquesta ponència. recordem, encara que enfocat 
més sobre cuidadors i desenvolupant la llei de la dependència, ja des de l’any 2007 
el departament de Benestar i família ja va posar en marxa una experiència pilot 
per avaluar la viabilitat d’un servei d’assistència personal. La Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència inclou 
des de la seva posada en marxa aquesta figura en el seu catàleg de prestacions, 
i finalment s’ha regulat amb l’ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la 
qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l’assistència personal a 
Catalunya, que son professionals tant persones físiques com jurídiques.

Aquestes actuacions, de fonament administratiu, i amb el denominador 
comú i requisit de ser destinades exclusivament a persones amb dependència 
(i d’altres com l’edat, graus de discapacitat etc.) persones moltes d’elles que 
estarien dins de la definició de l’art. 226-1.1 del codi civil , persona major d’edat, 
amb capacitat, amb disminució física o psíquica de les seves facultats i amb 
necessitats de suport.
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L’article 2 de l’ordre estableix que l’assistència personal «...consisteix en un 
suport personal realitzat, durant un determinat nombre d’hores, a una persona 
amb capacitat d’autodeterminació i en situació de dependència. Aquest suport 
està destinat a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o a la 
col·laboració en el desenvolupament d’altres activitats per promoure l’autonomia 
personal, fomentar la vida independent i facilitar l’accés a l’educació i al treball.»

I l’article 3 estableix els objectius de l’assistència personal «.. l’assistència 
personal té com a objectius els següents: a) Ajudar en l’exercici de 
l’autodeterminació, entès com l’habilitat de la persona per definir i per aconseguir 
objectius propis. La persona determina les fites i les activitats per a les quals 
s’acorda el suport, organitza el suport segons les seves preferències, decideix la 
provisió de l’assistent personal i supervisa la prestació. b) Fomentar l’autonomia 
personal, la integració social i la participació en la vida de la comunitat.

Podem veure que tant en el contingut i objectius de l’ordre esmentada 
estan en la mateixa línia del que preveu el codi civil i Convenció de l’any 2006 
de nacions unides de respecte de l’autonomia personal, fomentar la vida 
independent i de poder determinar el seu suport i en consonància plena del que 
preveu l’art. 226-2.2 del codi civil

S’estableixen, en aquesta norma administrativa, dues modalitats d’assistència 
personal:

Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, 
ocupacionals i/o formatives. Aquest servei ofereix suport a la persona amb 
dependència en els desplaçaments a les activitats laborals, ocupacionals i 
formatives regulars i és compatible amb els serveis d’ajuda a domicili, centre de 
dia, centre de dia d’atenció especialitzada i centre ocupacional.

Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i 
comunitària. ofereix suport en el desenvolupament d’activitats de la vida diària, 
així com en les activitats de caràcter laboral, ocupacional, formatiu, de relació 
social, cultural i de participació associativa. Aquesta modalitat inclou com a 
mínim accions d’atenció personal; suport a l’organització, la neteja i l’ordre 
de la llar; acompanyament i suport en les activitats laborals, ocupacionals, 
formatives i culturals, i gestions entre altres; i altres accions que formin part del 
pla d’activitats de la persona beneficiària. Les activitats compreses en aquesta 
modalitat poden tenir lloc, indistintament, dintre i fora del domicili habitual de 
la persona beneficiària. Inclou , com a mínim, les accions següents: a) Atenció 
personal (suport a la higiene personal, l’alimentació, la mobilitat i la cura de 
la salut, entre d’altres). b) Suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar. c) 
Acompanyament i suport en gestions personals fora de la llar.

Per tant, hi ha un grup de ciutadans, els que compleixin el requisits de 
l’ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, que tenen un suport personal i que 
molt possiblement no els hi farà falta de cap altre tipus d’intervenció ni de la 
figura de «l’assistència civil» per l’amplitud del contingut que s’hi preveu a la 
norma administrativa, centrant-se sobretot en la part de cura personal, i una 
aproximació potser a la part mes patrimonial en establir «Acompanyament i 
suport en gestions personals fores de llar».

també l’art. 226.2 inclou a l’assistent dins de les persones que poden donar 
consentiment en actuacions d’intervencions mèdiques i consentiment informat, 
quan sobre qui ha de recaure es troba en un estat físic o psíquic que no li permet 
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rebre la informació, ni prestar el consentiment o comprendre-la en el ben 
entès, entenc, que així ho ha tingui previst la resolució judicial de nomenament 
de l’assistent, i amb respecte de la voluntat i opcions personal de la persona 
assistida, i en defecte de cap altre persona que ho pugui decidir.

II. ACtuACIonS d’àMBIt PAtrIMonIAL
El tercer apartat de l’art. 226-3 a diferència l’actuació de la personal, la de 

l’àmbit patrimonial, qüestió aquesta que és origen de consultes al despatxos 
d’advocats, hi hem de diferenciar dos supòsits. La llei parla que l’assistent haurà 
«d’intervenir» (amb l’assistit) i serà la resolució judicial que haurà de determinar 
aquest contingut i àmbit «d’intervenció».

un supòsit d’actuació en el que intervé l’assistent serà sempre amb la persona 
assistida en el actes jurídics que s’hagin d’efectuar a nom d’aquesta darrera.

L’altre supòsit és convertir l’assistent, per l’autoritat judicial, en un 
administrador patrimonial.

A l’actualitat la primera de les actuacions, a igual que passa a nivell personal, 
la família directe de fet és la que se’n fa càrrec àdhuc els serveis socials i 
altres institucions. Inclús algunes vegades son contractades a professionals 
com els advocats, però no hi ha inconvenient, tot el contrari que s’efectuï el 
nomenament d’assistent, acotant i detallant la seva actuació, sobretot per 
facilitar el desenvolupament del seu càrrec al poder acreditar en front de tercers 
la seva actuació. Però, tenint en compte que l’assistent no tindrà legitimació per 
actuar autònomament i que l’actuació ha de ser sempre conjunta amb la persona 
assistida, que és major de edat i amb capacitat , quines o de quin tipus seran 
aquestes actuacions que necessiten assistent? S’haurà de veure a la pràctica i la 
casuística, però només crec que ho seran aquelles de complexitat burocràtica, o 
actuacions concretes.

En canvi en la segona actuació, la patrimonial, hi veig més possibilitats 
pràctiques, encara que limitades. La possibilitat de determinar, quan així 
ho demani la persona assistida, que la resolució permeti a l’assistent tenir 
l’administració patrimonial pot ajudar en tots aquells casos d’actuacions 
d’administració patrimonials (que no de disposició) indeterminades o son 
contínues o de tracte successiu. En definida aquí estaríem davant d’una figura 
similar a un apoderament limitat, però sota un control judicial, ja que l’art. 226-6 
la sotmet a la rendició de comptes, garantia superior de la rendició de comptes 
del mandat o poder limitat que no és judicial.

La possibilitat d’existir un poder general o limitat per administrar faria 
innecessària aquestes actuacions d’assistent dins de l’àmbit patrimonial, àdhuc 
personal i amb el complement de documents privats per reforçar i garantir les 
actuacions de l’apoderat, potser ser una mesura més econòmica i ràpida que la de 
sol·licitar judicialment el nomenament d’assistent.

III. ProCEdIMEnt

Podríem distingir una fase de petició inicial i un altre sobre les incidències 
que puguin afectar a l’assistència.
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La petició inicial de nomenament serà pel procediment de jurisdicció voluntària 
i així ho estableix l’art. 226-1. Per raó de la matèria i segons preveu l’art. 10.3 de 
la Llei de Enjudiciament Civil de 1881, vigent segons la disposició derogatòria de 
la Llei 1/2000, serà de quantia indeterminada el que obliga preceptivament a la 
intervenció d’advocat. no crec d’aplicació la regulació de la llei orgànica 1/1996 
que establia, per a menors i incapaços per aquelles actuacions que no fossin les 
declaracions d’incapacitat o prodigalitat la no preceptivitat d’advocat i procurador, 
ja que aquí la persona sol·licitant no està incapacitada, és capaç i s’hauran de 
regir les normes general de la postulació i defensa processal en la que estableix la 
preceptivitat d’advocat i procurador i només en el casos que es puguin quantificar, 
extrem aquest que només serà possible quan s’hagi de fer l’assistent sobre un 
acte patrimonial quantificat, serà preceptiva si supera la quantia de 2.404’05€ 
(les antigues 400.000 pessetes). En tot cas la funció de l’advocat de preparació de 
l’expedient la crec fonamental per facilitar la feina de l’òrgan judicial.

Per tant, els professionals que ens hi dediquem hem de conèixer a fons aquesta 
figura de protecció hem de facilitar la feina a l’òrgan judicial quan fem la petició 
sobre el motiu i quina actuació i àmbit ha de recaure el nomenament d’assistent, 
inclús amb previsió d’una situació actual i molt de raonables d’actuacions futures, 
el que pressuposa un assessorament clar al client futura persona assistida que pren 
aquesta decisió amb distinció d’altres possibles actuacions o figures jurídiques 
que facin potser innecessària la petició. A més, aquesta petició s’ha d’expressar les 
circumstàncies per la que es demana el nomenament, ja que la variació d’aquestes 
poden comportar l’extinció de l’assistència (art.226.1b)).

Crec que important que el jutge s’entrevisti amb el sol·licitant per explorar 
les premisses i necessitat de la sol·licitud d’assistència i la clara voluntat del 
contingut de l’assistència.

La resolució haurà de determinar l’àmbit d’actuació sobre quins aspectes de 
la vida de la persona assistida haurà d’actuar l’assistent, amb un redactat clar 
sense que generi dubtes per evitar problemes d’actuació futura de l’assistent.

un cop anomenat assistent, que ha d’acceptar el càrrec, el codi civil preveu 
el mecanisme de possibles variacions de la reducció o ampliació de l’àmbit de 
les funcions de l’assistent, obligació aquesta que inclou com a obligat el mateix 
assistent. també preveu la seva extinció.

Per raó de la matèria en tot el procediment hi ha d’intervenir i tenir 
coneixement el Ministeri Fiscal.

no hi hauria inconvenient en sol·licitar i gaudir de l’assistència jurídica 
gratuïta en tant estigui la persona sol·licitant del nomenament de l’assistència 
dins dels paràmetres econòmics de la justícia gratuïta.

I per últim, la inscripció del nomenament de l’assistent al registre civil del 
domicili de l’assistit , que és obligatòria segons l’article 226-7, en el que s’ha 
d’inscriure la presa de possessió de l’assistent mitjançant la comunicació de la 
resolució judicial. Hem d’entendre que la modificació que es pugi produir de 
l’àmbit d’actuació també s’haurà de comunicar.

En resum, crec important la funció preventiva de les diferents figures de 
protecció a les persones , divulgació d’aquestes figures entres els professionals 
que ens hi dediquem amb especialització.








