CONGRÉS INTERNACIONAL

Introducció

L'EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT I ELS SUPORTS
PRESTACIÓ DELS QUALS ASSUMEIX L'ADMINISTRACIÓ
COM A DRET PÚBLIC SUBJECTIU DE LES MATEIXES

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat, aprovada a Nova York el 13 de desembre del 2006 i
ratificada per Espanya el 2007, va entrar en vigor el 3 de maig del 2008.
El propòsit de la Convenció 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, i promoure el respecte de la seva
dignitat inherent (art.1.1). Amb base a aquest propòsit, l'art.12.1 reafirma
que les persones amb discapacitat tenen dret a tot arreu al reconeixement
de la seva personalitat jurídica.

Barcelona, 14 i 15 de setembre de 2020
Format presencial (Facultat de Dret, Aula Magna - Av. Diagonal, 684).

Direcció
Dr. Joaquín Tornos i Mas
Dra. María Luisa Zahino Ruiz

Coordinació
Anna Grañana i Sancho

Inscripció i certificat
La inscripció al congrés és gratuïta i s'haurà de cursar a través de
info.dret.discapacitat@ub.edu abans del 5 de setembre de 2022. La
participació al Congrés dona dret a l'obtenció del certificat d'assistència
corresponent.

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 ha donat l'impuls definitiu a l'adaptació del nostre
ordenament jurídic a la Convenció de Nova York. La reforma de la
legislació processal operada per la Llei 8/2021 ha determinat el legislador
català a establir, amb urgència -mentre culmina el procés d'adaptació del
Codi civil de Catalunya a la Convenció de Nova York-, un règim legal
adaptat a les premisses de la Convenció de Nova York, que serveixi per
donar resposta als nous procediments de provisió de suports, mitjançant
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.
Transcorregut un any de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 i del Decret
llei 19/2021 de la Generalitat de Catalunya, aquest Congrés pretén
constituir un fòrum per a l'anàlisi, la reflexió i el debat del nou paradigma
sobre el qual es construeixen els conceptes de capacitat jurídica i de dret
públic subjectiu a rebre suports per a l’exercici de la mateixa.

Call for papers

Dimecres 14 de setembre

La proposta (abstract) de comunicació, amb una extensió màxima de 500
paraules, s'haurà de remetre en format .docx (Word) abans del 30 de
juliol de 2022 a info.dret.discapacitat@ub.edu. El document haurà
d'incloure el nom complet de l'autor i 3-5 paraules clau.

8:45h Benvinguda i entrega de documentació

Les propostes seran valorades pel Comitè científic i les comunicacions
acceptades, d'una extensió màxima de 10 pàgines, s'hauran d'enviar en
una primera versió abans del 20 d'agost del 2022. La versió definitiva
serà publicada al llibre del Congrés.

Comitè científic
Pendent de confirmació

9:15h Inauguració
9:30h La Convenció de Nova York sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat. L'article 12 sobre l’igual reconeixement com a
persona davant la Llei
Pendent de confirmació del ponent
10:00h La reforma de la legislació civil i processal per al suport a les
persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica
L'adaptació del Codi civil espanyol a l'article 12 de la Convenció de Nova
York. DRA. Mª PAZ GARCÍA RUBIO. Catedràtica de Dret civil de la
Universitat de Santiago de Compostela. Vocal permanent de la Secció
primera (Dret civil) de la Comissió general de codificació.
“Les bases de la reforma del Codi civil de Catalunya en matèria de suports
a l'exercici de la capacitat jurídica i el decret llei 19/2021, de 31 d'agost”.
DRA. Mª DEL CARMEN GETE-ALONSO I CALERA. Catedràtica de dret
civil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidenta de la Secció de
Persona i Família de la Comissió de Codificació de Catalunya.
"La dimensió processal del suport a l'exercici de la capacitat jurídica". DR.
LLUIS CABALLOL ANGELATS. Professor titular de Dret processal de la
Universitat de Barcelona.

11:30h Col·loqui
12:00h Pausa
12:15h L'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb
discapacitat
“La noció de capacitat jurídica que s'incorpora al Títol XI, Llibre I, del Codi
civil espanyol: Res sobre nosaltres, sense nosaltres”. DRA. JUANA
MARCO MOLINA. Catedràtica de Dret civil de la Universitat de Barcelona.
“Els suports a l'exercici de la capacitat jurídica al Codi civil espanyol”.
DRA. CRISTINA GUILARTE MARÍN-CALERO. Catedràtica de Dret civil
de la Universitat de Valladolid.
“Els suports a l'exercici de la capacitat jurídica al Codi civil de Catalunya.
L'assistència”. DR. JORDI RIBOT IGUALADA. Catedràtic de Dret Civil de
la Universitat de Girona. Vocal de la Secció de Persona i Família de la
Comissió de Codificació de Catalunya.
13:30h Col·loqui
14:00h Pausa – Dinar
16:00h La jurisprudència i pràctica notarial en matèria de suports a
l'exercici de la capacitat jurídica
"L'aplicació de la reforma civil i processal en matèria de suports a l'exercici
capacitat jurídica a la jurisprudència". DRA. Mª ÀNGELES PARRA
LUCÁN. Catedràtica de Dret civil de la Universitat de Saragossa,
Magistrada de la Sala 1a del Tribunal Suprem.

"El paper del notariat en la configuració dels suports a l’exercici de la
capacitat jurídica". SRA. ALMUDENA CASTRO-GIRONA MARTÍNEZ.
Directora de la Fundació Aequitas. Presidenta de la Comissió de Drets
Humans de la Unió Internacional del Notariat.
17:00h Col·loqui
17:30h Comunicacions

Dijous 15 de setembre
8:45h Recepció assistents
9:00h L'obligació del dret públic de garantir suports a l'exercici de la
capacitat jurídica de les persones amb discapacitat
DR. ANTONIO MORENO MOLINA. Catedràtic de Dret Administratiu de la
Universitat de Castella-La Manxa.
9:30h Col·loqui
9:45h Els serveis de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les
persones amb discapacitat. Reptes i escenaris

12:00h El paper del tercer sector en la prestació dels serveis de
suport a la capacitat jurídica de titularitat pública a debat
SR. JOSEP MARIA SOLÉ I CHAVERO. Advocat i Director de la Fundació
Support-Girona.
SR. RAFAEL ARMESTO DEL CAMPILLO. Advocat i assessor Jurídic de
Futubide i membre del Fòrum d'Assessors Jurídics de l'Associació LIBER
d'entitats de suport a la presa de decisions.
SR. ALBERTO VÁSQUEZ ENCALADA. Assessor sènior al Centre de
Polítiques Inclusives (CIP).

“La gestió pública actual dels serveis de suport a l'exercici de la capacitat
jurídica”. SRA. ANNA FIGUERAS IBÁÑEZ. Secretària d'afers socials i
famílies de la Generalitat de Catalunya

13:30h Col·loqui

“Modalitats de col·laboració publicoprivada per a la prestació dels serveis
de suport a l'exercici de la capacitat jurídica”. DRA. MARIA MERCÈ
DARNACULLETA I GARDELLA. Professora titular de dret administratiu
de la Universitat de Girona. Membre de la Comissió Jurídica Assessora.

16:00h Reflexions des de la perspectiva públic privada amb relació
al futur de la gestió dels serveis públics de suport a l'exercici de la
capacitat jurídica

“Seguiment i avaluació de la gestió indirecta dels serveis a les persones”.
DR. JOSEP RAMON FONTS I GASÓ. Professor titular de Dret
administratiu de la Universitat Rovira i Virgili.
11:00h Col·loqui
11:30h Pausa

14:00h Pausa – Dinar

Sr. FACUNDO CHÁVEZ PENILLAS. Assessor de Drets Humans i
Discapacitat de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als
Drets Humans.
17:00h Comunicacions
18:00h Tancament institucional de la jornada

