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1. LEGISLACIÓ 

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon 
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i a la família 

Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament 
Civil.
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2. PROCEDIMENT
2.1. Objectiu

        Mesura de protecció de la persona

Opcions:

a) Incapacitació total = Tutela

b) Incapacitació parcial = Curatela
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2. PROCEDIMENT 
2.2. Legitimació

Poden iniciar el procediment davant del jutjat les 
següents persones:    

La pròpia persona

El cònjugue o parella de fet

Els fills

Els pares

Els germans

El Ministeri Fiscal
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2. BENEFICIARIS  
2.3. Beneficiaris

Menors no emancipats

Menors que arriben a la majoria d’edat, i no es 
poden governar a sí mateixos

Adults que no es poden governar a sí mateixos 
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2. PROCEDIMENT 
2.4. Desenvolupament

 

1. Presentació de la demanda 

2. Emplaçament a la persona a qui es vol modificar 
la capacitat d’obrar

3. Exploració judicial i reconeixement forense

4. Vista (amb parents propers)

5. Sentència

6. Modificacions posteriors a la sentència
     

 Procediment judicial amb intervenció 
 d’advocat i procurador.  Fases:    
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3. PÀTRIA POSTESTAD 
PRORROGADA vs TUTELA
Pàtria potestat prorrogada: els pares de la persona 
incapacitada continuen essent els legals 
representants del seu fill/a, com si fos un menor

**** Exhonerats de redició de comptes al jutjats 

Tutela: qualsevol altra persona física o jurídica es 
nomenada com a legal representant de la persona 
incapacitada

**** Redició de comptes al jutjats una vegada a l’any
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4. CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES
Els pares / tutors han de garantir:

L’atenció personal adequada i/o

L’administració dels béns de la persona tutelada 

El beneficiari:

Exempció de responsabilitat pels actes civils 
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Equiparació del grau de discapacitat al 65%  

5. CONSEQÜENCIES ADMINISTRATIVES

Increment de la desgrabació IRPF

Dret a la prestació per fill a càrrec

Increment de les reduccions en adquisicions 

mortis causa (herències)  
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6. CONSIDERACIONS TESTAMÈNTARIES 

 Nomenaments de tutors al testament dels pares

(familiars vs entitats tutelars)

Confluència càrrecs de tutors / administradors 

de béns / administrador de patrimoni protegit

 L’autotutela
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7. DRET A VOT i ESTERILITZACIÓ 
  Dret a vot: modificació Llei Orgànica del Régim 

electoral general (modificación 06/12/2018)

  Esterilització: procediment judicial independent a 
la modificació de la capacitat d’obrar. Es poden 
iniciar en el mateix moment o en moments 
diferents.
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8. DUBTES i PREGUNTES 
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Moltes gràcies

Montse Benito Solanes
✉ mbenitosolanes@gmail.com

  ☎ 679 198 045
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