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1. 
1.01. Lleis i altres nomes 
1.01 Al .  Lleis 

T’RAMITAC’IONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 

CODI DE SUCCESSIONS PER CAUSA DE MORT EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 114) 

PLE DEI, PARTAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de desembre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Justicia, 
Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de Codi de Suc- 
cessions per Causa de Mart en el Dret Civil de Catalunya, les 
esmenes subsegiients al Dictamen del Consell Consultiu i les 
esmenes rcscrvaúes peIs grups parlamentaris, 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Bstntut d’Autanomia, i cl’acord amb l’,articIe 
103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Cata- 
lunya següent: 

CODI DE SUCCESSIONS PER CAUSA 
DE MORT EN EL DRET ClVL 

DE CATALüNYA 

I. Finalitat de la Llei 

La Compilació del Dret civil de Catalunya, Text Refhs apro- 
vat pel Decret kgislatiu 1/1984, del 19 de juliol, contenia una 
extensa regulació de les successions per causa de mort a Cata- 
lunya. Dos-cents catorze dels tres-cents quaranta-quatre articles 
estaven rlcdicats al Dret Successori encara que alguns, els dedi- 
cats als heretaments, eren sihiats al Llibre Primer, de la famflia. 

La regulació compilada recollia el Dret tradicional de Catalu- 
nya amb especial dedicacili il institucions escassament regula- 
des en el Codi civil (per exemple els fidelcomisos) o a 
institucions en ¶u& la regdació catalana s’apartava del Codi 
(heretaments, incompatibilitat de titols successoris, necessitat 
d’institució d’hcreir, llegítimes i drets successoris de la vídua, i 
altres). D’altra banda, algunes institucions bhsiues del Dret de 
Successions, com les formes testatnentaries o la successilj intcs- 
tarja, eren regulades l~reurnent i per remissió directa al  Codi ci- 
vil. Es tractavn, pcr tant, d’una regulacid extensa, perb 
incompleta i parcial, que propiciava i’aplicació supletbria del 
Codi civil en un gran nombre d’institucions. L’aplicació del 
Codi civil per part dels tribunals i juristes ha provocat, al llarg 
dels trenta anys de vighcia de la Compilaci& una certa desnatura- 
litzaci6 del dret catalh, entks sovint p i s  Tribunds corn una refyda- 
ció apendicular dependent del mal anomenat (<dret tomb, 

Aquesta llei contd una normativa autbnoma, completa i glo- 
bal del dret sriccessori catali, S’hi reg;uIen, de manera sisternhti- 
ca i ordenada, totes les institucions successbries vigcnts a 
C;itdiitiya, pcr la qual cosa, per aplicxi6 de l’articlc primer de 

la Compilaci6, s’exclou l’aplicaci6 directa o supletbria del Codi 
civil a Catalunya. La llei substitueix tot el dret de successions 
fins avui vigent a Catalunya i el reordena en un sol text, de ma- 
nera que evita la dispersi6 legislativa a ¶u& hauria conduít optar 
per una thnica de lleis especials que seguissin el carn’ iniciat 
amb la de la sucessi6 intestada. 

La regulaci6 compila& del 1960, adapta& a l’ordenarnent 
constitucional l’any 1984, contenia, amb escasses novetats, In 
reguIaci6 tradicional del dret successori de Catalunya, S ’impo- 
sava, avui, l’actualitzacib i la modernització del dret de succes- 
sions, tasca realitzada nomes en part en els darrers anys amb les 
lleis 13/1984, del 20 de mar;, sobre la Compilaciti del Dret Ci- 
vil de Catalunya, 9/1987, del 25 de maig, de successi6 intesta- 
da, IíJ1987, també del 25 de maig, de reforma de les resewcs 
legals, i la Llei 8/1990, del 9 d’abril, de modificació de la regu- 
Iació de la llegítima, Calia encarr, adequar a la realitat actual les 
formes testamentbies, els fide’icomisos, els drets successoris 
del vidu i altrcs aspectes parcials de diverses institucions. 
Aquesta llei ho fa, 

La finalitat d’aquesta llei és, doncs, doble: 
a) EI desenvolupament del dret successori catal& de manera 

que s’ordena, es sistematitza i es regula de manera completa 
una de Ies parts fonamentals de l’ordenament jurídic de Catalrr- 
nya. 

b) L,a modi€icació del dret successori tradicional per adaptar- 
10 a la realitat d’avui. 

II .  Els principis de la Liei 

Aquesta llei substitueix i modifica parcialment la legalitat 
anterior i és especialment respectuosa amb els principis chs ic s  
i amb la tradici6 jurídica ment.  S’inspira i recull en esshcia, si 
bé amb esmenes, In Compilaci6 del 21 de juliol de 1960, modi- 
ficada per la Llei 13/1984, del 20 de marq, l’avantprojecte de 
Compilació del 19S5 preparat per la comissi6 de juristes cata- 
lans, i les lleis de Ia successi6 intestada, de reforma de les reser- 
ves legals i de la llegítima, dels anys 1987 i 1990. 

No es modifiquen, per tant, els grans principis propis del 
Dret Rom&, tan arrelats en el Dret successori catala. E I  principi 
de necessitat d’hereu en la successió 6s reconegut, basicament, 
als articles 1, 3, 67, 102, 125, 136 i 323. El principi d’universn- 
litat del titol d’hereu resulta dels articles 1 i 34, entre aitres. El 
principi d’incompatibilitat de titols successoris és proclamat, en 
essbncia, als articles 3, 41 i 322, campkmentats pels articles 
138, 139 i 140. El principi de prevalenga del títol voluntari, re- 
flex del de llibertat de dispusar, és establert als articles 367 i 
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322, que graduen, a mbs, aquesta prevalenga tot respectant el 
principi de placi6 de la successió paccionada sobre la testa- 
mentaria, EE principi de perdurabilitat del titol successori és fi- 
xat als articles 25, 26, 76 i 154. Aquests principis, arrelats a la 
tradició i vius avui en l’aplicaci6 del Dret a Catalunya, es man- 
tenen integrament, atesa ia lnexisthcia de justificacions d ’ m  
dre jurídic, social o prhctic suficients que facin aconsellable Ia 
seva modificació, ni que sigui parcial, 

III. L’estructuru de la Llei 

Aquesta llei t5s formada per tres-cents noranta-sis articles, 
quatre disposicions finals i deu disposicions transitbries. L’arti- 
culat 6s distribuyt en sis titols que regulen les disposicions gene- 
rats (”Títol I), els heretaments (Titol Xo, la successió testada 
(Tittal IiI), la successi6 intestada (Títol IV), les altres atribu- 
cions successbries determinades per la llei (Titol V) i les dona- 
cions mortis causa vitol VI). 

Mereixen un esment especial eis Títols I i V. Pel que fa al de 
les disposicions generals, s’ha optat per refondre en un sol titol 
el que en la Compilaci6 fins ara vigent eren dos, aixb es, un de 
disposicions generals i im altre per a disposicions comunes a la 
successi6 testada i a la intestada, El motiu de la refosa 6s sim- 
plement aclaridor, ates que en la successió derivada d’hereta- 
menta és necessiiria, en ocasions, l’acceptació i és sempre 
possible el benefici d’inventari o el de separaci6 cle patrimonis. 
Tamb6 6s possible, en el supbsit de pluralitat d’hereus, el dret 
d’acréixer, la cotlaci6 o la partici6, i és indubtablement exerci- 
table l’acció de peticih d’herhncia. Per tant, era innecessari ex- 
cloure els heretaments de Ies esmentades disposicions camtmes. 

El Tftol V, que regula la Ilegitima, la quarta vidual i la reser- 
va, es justifica per la mateixa evolució del dret cat&. D’en@ 
de la llei de successi6 intestada, del 1987, els pares, en la suc- 
cessi6 del fill casat i mort sense fills, conscrvcn un dret de tipus 
legitimari qrie poden reclamar del cbnjuge hereu. D’enqg de Ia 
llei de reforma de Ies reserves Iegals, també del 1987, era discu- 
tible I’apEicaci6 de la reserva als béns adquirits per successió 
derivada &heretaments. Per tant, la ubicació d’aquestes institu- 
cions dins de la successió testada o de les disposicions comunes 
a la testada i a la intestada era discutible. S’ha optat, doncs, per 
quaIificar aquestes tres institucions no des de l’bptica de la li- 
mita& a la llibertat de disposar, sinó des de la del beneficiat, 
és a dir, no des de I’bptica del causant o del disposador, sinli 
des de I’aptica del Iegitimari, del vidu o dei reservatari. Des 
d’aquesta perspectiva les tres institucions, que atribueixen a d e  
terminades persones el dret a exigir de determinats hereus unes 
concretes atribucions, adquireixen una certa unitat, que permet agm- 
par-les en un Gnic i espific titol de la liei, *e, a d s ,  aIleugereix i 
cohesions la Seva siisEembtica i la de cada un dels dtrcs iitoIs. 

Pv. E l  contingut de la Llei 

a) Les disposicions generals 

Els primers articles de la llei contenen un Freu resum dels 
principis que informen la successi6 per causa de mort a Catafu- 
nya. Cal destacar en l’article 1 la proclamació de la universali- 

tat de la successió i, com a novetat, l’especial configuració de la 
comunitat hereclitbia amb responsabilitat mancomunada dels 
hereus per deutes del causant. També cal destacar els articles 2 
a 8, que precisen el iioc i el moment de l’okrtura de la succes- 
si6 i de la seva delació, els títols en que es fonamenta i el siste- 
ma d’adquisició de l’herhcia. 

Els articles 9 a 15 regulen la capacÍtat per a succeir i conside- 
ren e1 supbsit de la fecundaci6 assistida post mortem, amb una 
moderna sistematitzacic) de les causes i d s  efectes de l’anome- 
nada indignitat successbria. Aquesta regulaci6 6s totalment no- 
va en el dret de Catalunya. 

Eis articles 16 a 37 regulen l’acceptació de l’herhcia i els 
seus efectes, tant si 6s pura i simple corn si 6s a benefici d’íin- 
ventari, i el benefici de separaci6 de patrimonis. En aquest punt 
s’estableix una normativa prbpia i hgil per a I’acceptaci6 a be- 
nefici d’inventari i la formulació d’aquest, s’estableix el benefi- 
ci legal d’inventari pcr a determinades persones, es millora la 
posició dels crechtors del causant davant de I’hereu i se supri- 
meix el dret de deliberar, que resultava inapiícat en la practica. 

Els articles 38 a 42 regulen el dret d’acréixer segons el text 
de la Compilaci6 i el projecte del 195S, perb l’estenen a llegats 
de diners, Els articles 43 i 44, tot i mantenir la instituci6 de la 
collació, en redueixen clarament l’hmbit. 

Els articles 45 a 63 contenen una regulacici compIeta de Ia 
partició de I’herencia i dels seus efectes. S6n de destacar la dis- 
posició que permet el nomenament pel jutge d’un comptador 
partidor datiu i la que afavoreix la unitat de culleccions d’inte- 
res histhic, cientific o artístic. 

L’article 64 recull Iiteralment l’articIc 235 de la Compilació 
pel que fa a I’acci6 de petici6 d’herhcia i, finalment, els arti- 
cles 65 i 66 permeten que el causant estableixi en el testament 
normes relatives a l’adminisúació dels bbns que els successors 
menors d’dat  adquiriran per herhcia. Amb aixb s’intenta afe- 
rir un camí a la voiuntat de pares i mares divorciats, que sovint 
volen excloure el seu l’antic consort de l’administraci6 i el gau- 
di dels Mns que deixen als seus fills d’un matrimoni anterior. 
D’aItra banda, aquestes normes facifiten la clisposició de Mns 
de menors adquirits per successió i la permeten quan, a rnks de 
consentir-la el titular de la phtria potestat, la consenteixen dos 
parents del menor que n*exerceixen un cert control social. 

h) Els heretaments 

La llei regula els heretaments en els articles 67 a 100, que se- 
gueixen fidelment, fins i tot en la sistemhtica, e1 Títol JY del ili- 
bre I de la Compilació. Les principals modificacions 
introdui’des en la regulació dels heretaments s6n: 

a) Detemina com a simplement voluntari CZ pacte d’unitat 
econbrnica familiar sota el qual fa llei derogada entenia atorgats 
els heretaments a favor dels consorts contraents. 

b) Estableix clarament que I’heretament, en especial el pre- 
ventiu, pot ésser atorgat a favor de més d’un o dc tots els fills. 

c) Introdueix la possibilita? que I’heretament mutual sigui 
pactat amb carhcter preventiu. S’estima que una utilitzaci6 co- 
rrecta dels heretaments mutuats i els prevcntius a favor deis 
fi& ha de permetre als esposos disposar conjuntament, en un 
sol acte i en un sol document, dels selis b h s  amb carhcter revo- 
cable o irrevocable, a elecci6 seva. 



L.) I .  successió testudu 

El títol 111 de ir2 llei, que regula la successi6 tcstada, es, com 
no podria ser d’altra manera, el m6s llarg i complex, i 6s dividit 
en deu capitols. 

Mereixen una atenció especial cls vint-i-set articcjes del capi- 
tol I, sobre tcstarnents, codicils i membries tcstamentkies, que 
és noli en l’ordenament jurídic catalh. Els articles 101 a 104 es- 
tableixen el concepte de successi6 testada i el de testament, i 
determinen la capacitat per a testar. Els articles 10s a 108 esta- 
bleixen unes disposicions generals de forma en els testaments i 
contenen, com n novetat, la sirpressi6 del requisit dels testimo- 
nis en els testaments notarials ordinaris. L’article i09 6s man- 
llevat de la llci de normalització lingiiiiistica i cstahleix el 
principi que la llengua del testament 6s la qiie elegeix el testa- 
dor, i el 110 conté normes generals d’interpretaci6 del testa- 
ment. Eis articles 11  1 a i 14 regulen Ics formes de testament 
notarial obert i tancat i reinstauren cl testament tancat tradicio- 
nal de Catalunya, que no exigeix, en endavant, cap intervenci6 
judicial cn la seva ohcrtura. Els articles 1 IS i I 16 reguIeii €or- 
mes especials de testaments nutariah Els articles 117 a 119 
mantenen la regulacid tradicional del testament davant rector i 
la completen, i estableixen, corn II novetat, l’obligació de proto- 
col. l i~ar notarialment aquest testament. No s’ha considerat con- 
venient suprimir aquesta forma testamenthria en considcraci6 al 
fet que 6s una instiluci6 de llarga tradicih encara avui utilit;r,ada 
a determinades cornarqncs de Lleidrr i de Tarragona (3.821 tes- 
taments clavant rector entre el 3972 i el 198ti) i que facilita 
‘I’atorgament de testament en zones rurals mancades de notaria. 
Aqucsta ibma testamental no es considera privilegi de cap es- 
glksia o rdigi6, sins l i t i  servei pfíhlic. 

Els articles 120 i 121 regulen el testament holbgraf presein- 
dint de l’cspecjalitat parentcrm inter liberos pel que fa a la seva 
caducitat per raons rlc seguretat jurídica i facilitant el praccdi- 
ment judicial de protocollització, Finalment, els articles 122 a 
124 regulen els codicils i Ecs membries testamentarics amb tes 
novetats que exclniien la possibilitat d’ordenar fideicumisos en 
els primers, i estahlcixen la de disposar cleis propis hrgms en 
les segones. 

S’ha suprimit, cn cdmvi, el tcstament sacramental, perqiik, tot 
i que se’n reconeix In llarguíssirna tradicid a Catalunya, d’arrel 
altomedieval, s’ha considerat obsolet. 

El Crtpítol Il (articles 125 a 135) regula la inefichcia de testa- 
ments, codiciIs i membries testamenthies seguint l’avmtpro- 
jcctc del 1955, amb algunes novetats de cletalt cntre les quals 
dcstaca la conservacih de vaIidesa de1 testment per manca de 
l’expressió de I’hora. 

I ,’article 132 introdueix una presurnpci6 de revocacifi 1)e1 
que fa a les disposicions testamentirics fetes a íavor dels cbrijn- 
ges en els supbsits de nullitat, divorci Q separació del matrimo- 
ni posteriors a l’atorgment. 

El Capítol 111 (articles 136 a 147) recull la regirlaci6 de la 
instituci6 de l’hercu que contenien la Compilació i el seu pro- 
jecte del 1955, si bd s’ha sistematitzat Ea de Xa institiici6 d’hereu 
en cosa certa, vitalíciament i en rrsdefniit. Una novetat en 
aquest capitol és la que introdueix el dret cle represcntacid en 
la succcssic‘, testadsi en el supbsit d’institucih genErica de 
<<fills>> o de la itistitucir5 nominada i sense parts de tots els 
fills. 

EI Capitol IV (articles 148 a 153) regirla la institució a favor 
dels fills que elegeixin el chnjnge sobrevivent o els dos parents 
mes propers, que contenien els articles 1 15 i 116 de la Compi- 
laci6, amb Isr novetat quc s’estkn obertament, a tot Catalunya, e1 
que es formulava abms com un privilegi del Pallars Sobirh o 
d’altres comarques on regia per costrim aquesta eleccid. El 
mateix capítol regula els hereus i legataris de confianqa, com 
a instituci6 fiducihria, amb transcripci6 de la regulació com- 
pilada. 

El Capitol V (articles 154 a 166) regula, seguint I’avantpro- 
jecte del 1955, lleugerament modificat, la institrici6 a termini o 
sota condicih i les disposicions modals, amb especial esment de 
les prohibicions de disposar. 

El Capítol VI (articles 167 a 179) regula la substituci6 vul- 
gar seguint el text de la Cornpilacib del 1960, completat amb 
cl de I’avantprojecte del 1955. També regula les substitu- 
cions piipilkir i exemplar, tan especifiques del Dret de Cata- 
lunya, seguint la Compilació del 1960, amb I’rinica 
modificaci6 d’exigir per a la validesa de Ia substitució exem- 
plar que la incapacitat del substitu’it sigui declarada en vida 
seva, baldament sigui desprbs dc la mort del substituent, per 
tal de millorar les expectatives que té l’incapag d’dsser aco- 
llit per parents seus. 

EE Capítol VI1 (articles 180 a 248) contd unit completa ~ g u -  
laci6 dels fide’icornisos, histhricament tan freqüents a Catalu- 
nya. Es conscrva gairebé integre el text de Xa Compilaci6 del 
1960, amb dgim complement manllevat de l’avantprojecte clel 
1955, perb s’hi introdueixen les següents modificacions: 

a) Es suprimeix la figiira del fidelcomís pur, amb la qual cosa 
s’aconxegueix una notable sirnpIificaci6 de Ea institucid. 

h) Es fadita la disposició de Mns fide’icomesos i se’n permet 
la disposició sense autoritxacid judicial si no hi pot haver mks 
fideicomissaris i tots ells la consenteíxen. T m M  s’obliga eI fi- 
de’icomissari que resulta &ser hereu del fiduciari a acceptar cls 
actes de disposició realitzats per aquest. 

c )  Es facilita I’act~ialització de crkdits del fiduciari o dels 
seus hereus contra el fidekomissari. 

d) Es regula el fideYcornís d’accions i participacions so- 
cials. 

e) S’estableix que tot fiduciari, fins i tot el que ho és per rac5 
d’un heretament, pot detreure la quarta trebellihica si ho fa 
d’acord amb la llei i na hi ha disposició contrhria del fidekomi- 
tent, i aixb perqu& es considera que aquesta quarta afavoreix 
clarament la llibertat del fiduciari gravat i, en conseqühxia, del 
trhfic jurídic. 

Si bé els fide’icornisos s h ,  en la practica actual, en decadhn- 
cia, se n’ha mantingut la regulació per raó de la seva importh- 
cia Iiistbrica i del gran nombre de fidekamisos encara vigents, i 
perque sense ella qiiedaven mancats de cobertura legal els fi- 
deicornisos de residu i les substitucions preventives de residu, 
avui encara freqüents. Aquestes darreres s6n regulades al ca- 
pítol VI11 (articles 250 i 251), seguint el text de la Compila- 
ci6. 

El Capitol IX (articles 252 a 307) intrudueb en l’ordenament 
jtiridic de Cataltinya la regdaci6 dels llegats que contenia 
l’avmtprojecte del 1955, els articles 417 a 456 del. qual foren 
incomprensiblement rnutiIats en el procEs legislatiu que p o h  a 
1a Compilacih, com reconeix el prehrnbui de la llei del 1960. Es 
tracta d’una regulacili completa i detallada, d’acusat i modern 
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tecnicisme, Es manté la clhssica quarta falcídia per coherkncia 
amb el manteniment de la necessitat d’instituci6 d’hereu i el 
manteniment de la quarta trebellihica. 

Finalment, el Capitol X (articles 308 a 321) regula els mar- 
messors sense estnbh gairebk cap novetat en la normativa de la 
Compilaci6 del 1960 reformada per la Llei 13/1984, del 20 de 
rnarg, que es completa parcialment amb Ia de l’avmtprojecte 
del 1955. 

d) Lu successid intestada 

El Títol IV de la llei (articles 322 a 349)’ que és dedicat a la 
regulació de la successi6 intestada, recull el text i la sistemiuica 
de la Llei 9J1987, del 25 de maig, de successió intestada, en la 
qual introdueix dues modificacions: d’una banda, millora la p e  
sició del vidu en concwhcia amb descendevts, j a  que ara el 
sobrevivent te en tot cas l’usdefruit de l’herkncia fins i tot en el 
supbsit que el consort difunt Ii hagi atorgat alguna disposi& 
per causa de mort; d’altra banda, s’adapta la Llei a la nova re- 
gulaci6 dc l’adopció de l’any 1987. Es manté la resta de la llei i 
s’aclareix la seva regdaci6 del dret de representaci6. 

e )  Altres atribucions successrjries determinades per la llei 

El Títol V agrupa tres institucions diferents entre si perb amb 
una nota comuna: atribueixen a determinades pcrsones, per ra6 
d’una relaci6 familiar amb el causant, acció pcr a exigir als he- 
reus d’aquest unes atribucions concretes. Pel que fa a la llegíti- 
ma (articles 350 a 378), la Elei recull integrament el text de Ia 
Compilaci6 en la redacció que li d6na la recent llei 8/1990, del 
9 d’abril, de la qual esmena els errors rnateriah existents en els 
articles 125, 127, 139 i 145, que han passat a ésser els articles 
353, 355, 367 i 377. S’hi introdueix, a més a més, la regulacili 
del desheretament, inexistent m b  anterioritat, tot establint-ne 
el concepte, les causes i els efectes. 

Pel que fa a la quarta vidual, reguiada al Capitol 11 (articles 
379 a 386)’ s’estableix una nova nomativa, que millora de ma- 
nera substancial les expectatives del consort sobrevivent, que, 
si no té, en morir e1 seu cbnjuge, mitjans ecunbmics suficients, 
pot reclamar en tot suphsit l’adjudicaci6 en propietat de béns 
hereditaris o l’equivalhcia en diners. La redacció dels vuit mi- 
des d’aquest capitol és totalment nova, si bé s’inspira en el text 
del 1960. 

Finalment, el Capital In (articles 387 a 391) regula Ia reserva 
de la mateixa manera que ho va fer la Llei 13/1987, del 25 de 
maig, sense altres modificacions que les imprescindibles per a 
harmonitzar-la amb la resta de la k i .  

Títol I 
Disposicions generals 

Capitol I 
La succcssió hercd ithr ia 

Articte 1 

L’hereu siicceeix en tot el dret del seu causant. Consegüent- 
ment, adquireix els b h s  i els drets de l’herhcia i se subroga en 
les obligacions del causant que no s’extingeixen per la mort, Ha 
de complir les ckegues hereditbies i resta vinculat als actes 
propis del causant. 

Si concorren a la successi6, simulthniament, una pluralitat 
d’hereus, adquireixen el patrimoni hereditari en proprci6 a les 
respectives quotes. Nogensmenys, les obligacions i les c k e -  
gues de l’herhcia es divideixen en proporció a les respectives 
quotes sense solidaritat entre els hereus. 

Article 2 

La successió s’obre en el moment de la mort de1 causant, al 
Iloc on ha tingut la darrera residhcia habitual o domicili. 

El jutge competent en materia successbria és el del darrer do- 
micili del causant i, a manca de I’fíltim domicili conegut, el del 
lIoc on es trobin la major part dels béns. 

Articlc 3 

La successi6 es defereix per heretament, per testament o pel 
que disposa la llei. 

La successi6 intestada només pot tenir lloc en de€ecte d’he- 
reu institui‘t. i és incompatible amb l’heretament i amb la succes- 
si6 testada universal. 

La successi6 testada universal només pot tenir lloc en defecte 
d’heret ament, 

Article 4 

La successi6 es defereix en tot supbsit en el moment de la 
mort del causant. 

Aixb no obstant, en la instituci6 sotmesa a condici6 suspensi- 
va, I’herhcia es defereix en el moment que es compleix la con- 
clició, i en la srrbstituci6 vulgar es defereix al substitut quan 
s’ha frustrat la crida anterior. 

Els heretaments i els fidelcomisos es regeixen per les seves 
prbpies regles. 

f) Les donacions muriis causa 
Articlc 5 

Es recullen finalment en eI Títol VI (articles 392 a 396) els 
articles 245 a 247 de la Compilaci6, que regulen la institució 
especial de les donacions per causa de mort, en Ia qual no s’in- 
troduejx cap modificaci6. 

L’herhncia deferida, I’adquireiX l’hereu amb la seva accepta- 
ci6, perb els efectes d’aquesta es retrotrauen al moment de la 
mort del causant. 
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Article fi 

L’hereu que accepta solament td la possessió de l’herhcia si 
l’ha presa, i s’eentdn que continua la del catisant sense interntip- . _  

Article 7 

Són nuís els pactes o els contractes sobre siccessi6 no ober- 
ta, llevat els que siguin admesos per la llei. 

Articlc 8 

Jacent l’hcr&ncin, I’hercu cridat pot realitzar exchxsivamcnt 
actcs possessoris, de conservació, vigilhncia i administraci6 de 
l’herhcia, i promoure interdictes en defensa dels b6ns. Aquests 
actes per ells sols no impliquen acceptacih, tret que amb elh es 
prenguin el titol o la qualitat d’hereu. 

En defecte de marmessor amb facultat per a administrar i a 
instancia de E’hereii cridat, el jutge pot narnenar un drninislra- 
dor perqui: representi i administri l’herkncia d’acord amb el que 
estableixen Ics lleis processals. 

Capítol I1 
1I,a capacitat successbria 

Article 9 

Tenen capacitat per a succeir totes les persones nascudes o 
concebudes al temps d e  l’obertnra de la successió i que s01,re- 
visquin al causant. 

Llevat de prova en contrari, hom preslimeix concebut al 
temps de l’obcrtura de la successiú el nascut abans dels tres- 
cents dies segiients a Xa morí del causant. 

Si el causant ha expressat de manera fefaent la seva voluntat 
de fecundació assistida post mortern, el fill que en neixi clins el 
període legal també es considera concebut al temps de l’aberhi- 
ra de la sizcccssiif. 

1.‘ El qui ha estat condemnat amb senthcia ferma en judi- 
ci penal per haver matat o haver intentat matar volunt8ria- 
ment el causant, el seu cbnjuge o un descendent O ascendent 
d’aquell. 

2.n El qui ha estat condemnat amb sentencia fema en judici 
penal per cal6mnies al causant per haver-lo acusat d’un delicte 
per al qual. la llei assenyali una pena no inferior a. la pres6 ma- 
jor. 

3: ~i qui iia testificat en judici contra el causant, ai qual sigui 
imputat un delicte per ai qual la llei assenyali una pena no M e -  
rior a la pres6 major, si el seu testimoni ha estat declarat fals 
amb smthcia ferma en judici penal. 

4,‘ EI qui de forma illegal ha indu’it el causant a atorgar, revo- 
car o modificar un testament o li ha impec~t de fer-ha; el qui, 
coneixent aquests fets, n’ha €et iis; el qui ha destrult, amagat o 
alterat el testament, o els qui han estat condemnats en sentkncia 
ferma per@ han deixat de pagar durant tres mesos consecutius 
o sis d’alterns qualsevol tipus de prestacib econbmica establerta 
a favor del seu cbnjuge o els seus fills en conveni judicialment 
aprovat o resolució judicial en els suphsits de scparaci6 legal, 
divorci o nuljitat del matrimoni. 
5.“ Els pares que han abandonat els seus fills causants o han 

atemptat contra la seva dignitat i que per aquests fets han estat 
condemnats per sentimcia. 

Article 12 

Les causes d’indignitat successbria produeixen efectes si són 
invocades per persones que resultarien afavorides per la succes- 
si6 en cas que fos declarada la indignitat, perh, una vegada de- 
clarada o reconeguda la indignitat, els seus efectes es 
retrotreuran al temps de la deIaci6. 

Article 13 

L’indigne de succeir que ha entrat en posessió dels béns de 
l’herhcia o dcl llegat, els ha de restituir amb llurs fruits i les 
rendes percebudes i ha de compensar els danys i els menysca- 
baments. 

Article 10 Article 14 

Teneri capacitat per a succeir les personcs juridiques qiie han 
quedat constitu‘ides Icgalment al temps de l’obertura de la suc- 
cessib. 

Si el causant ordena crear una persona jurídica en la seva dis- 
posici6 per catisa de mort, que sols quedi constituirla Iegalrnent 
desprks de l’ohrtiirii de la snccessi6, la persona jurídica te ca- 
picitat per a adquirir les atribucions patrimonials ordenades pel 
causant des que té personalitat, perb els efectes es retrotreuen al 
moment de la delacih. 

Article 1 I 

r5s indigne CIC succeir: 

Les causes d’indignitat successr)ria IIQ produeixen efectes: 
I.‘ Si e1 causant, coneixent-les en el moment d’aatorgar e1 tes- 

tament o qualsevol altra disposició n. favor CIC l’indigne, els 
atorga. 

Zn Si el causant, coneixent-les, es reconcilia amb l’indipc 
per actes indubtables o el perdona en escriptura p6blica. La re- 
conciliació i el perd6 s6n irrevocables. 

Article 15 

L’acci6 declarativa de la indignitat caduca transcorreguts 
cinc anys des que l’indigne de succeir es troba en possessió dels 
héns en qualitat d’hereu O lcgattari, 
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Capitol HI 
L’acccptaci6 E la rcpudiació 

de I’hcriwcia 

Secci6 1.“ 
Disposicions gencrals 

Article 16 

.Ei cridat a l’her&ncia pot Jliirrement acceptar-la o repudiar-la, 
una vegada rt5 coneixement que s’ha produit la delació a favor seu. 

Si hi ha una pluralitat de cridats a l’herhncia, cadascun 
d’aquests pot acceptar-la o repudiar-la amb independkncia dels 
altres. 

Articte 17 

L’acceptacib de l’herhncia pot ésser expressa o thcita. 

Article 18 

L’acceptacih expressa ha d’ésser feta en document públic o 
privat, en el qual el cridat a I’herhncin ha de manifestar la vo- 
luntat d’acceptar-la o assumir el tftol d’hereu. 

Ahrticic 19 

S ’entén thcitament acceptada I’herhcia quan el cridat realit- 
za qualsevol acte que no pot realitzar si no és a titol d’hereu. 

La venda, la donació o la cessió del dret a l’herhcia que el. 
cridat a aquesta fa a favor d’un estrany o a favor de tots els co- 
heneus o d’algun d’ellls impIica l’acceptaci6 de l’herhcia. 

La reniincia a1 dret de succeir, si es fa a canvi d’una contra- 
prestació o a favor de sols algun o alguns dels cohereus, impli- 
ca també I’acceptaci6 de I’herhcia. 

Article 21 

La capacitat i els requisits per a I’acceptació i la repudiació 
de les herhcies deferides a les persones jurídiques de dret pú- 
blic o privat es regeixen per les seves respectives normes regu- 
ladores. A manca d’aquestes, hom ha d’aplicar les regles 
referents als actes de disposici6 de béns de la persona juridíca 
per a l’acceptació pura i simple i la repudiaci6. 

Article 22 

La repudiaci6 de I’herhncia ha d’ésser feta de forma expressa 
en document públic o mitjanpnt escrit dirigit al jutge compe- 
tent. 

S’entén que Z’herhncia ha estat repudiada quan el cridat hi re- 
nuncia gratui‘tament, d’acord amb els requisits de forma asse- 
nyalats a í’apartat anterior, a favor de les persones a les quals 
hauria de ser deferida la quota del renunciant, 

Article 23 

Si el cridat repudia una herhcia en perjudici dels seus credi- 
tors, aquests poden demanar al jutge que els autoritzi a accep- 
tar-la en nom i en lloc del renunciant, ah únics efectes de fer 
efectius llurs cruits sobre el patrimoni hereditari. 

Aqiiest dret dels creditors caduca als quatre anys a comptar 
de la renúncia. 

Article 24 

El cridat que hagi sostret o ocultat béns de l ’hehcia perd la 
facultat de repudiada i esdevé hereu pur i simple, encara que 
manifesti la seva voIuntat de repudiar E’herhcia d’acord amb 
els requisits que estableix la llei. 

Article 25 
Article 20 

Poden acceptar i repudiar l’herhncia les persanes amb capa- 
citat per a contractar i obligar-se, 

Els pares poden acceptar les her&ncies deferides als fills que 
es troben sota la seva potestat, i els tutors les que es defereixin a 
les persones subjectes a tutela. Aquestes acceptacions s’entén 
que s6n fetes a benefici d’inventari. Per a la repudia& és ne- 
cesshria l’autorització judicial. EI tutor necessita autoritzaci6 
judicial per a l’aacceptaci6 pura i simpIe de l’herhncin dei seu tu- 
telat. 

Els menors emancipats o els que han obtingut J’habilitacih 
cl’erlat poden acceptar, ells sols, les herencies que els han estat 
deferides. 

L’acceptacid de I’herhncia deixada per a sufragis o als pobres 
correspon a les persones designades pel testador i, subsidibia- 
ment, a la Generalitat de Catalunya i (z 1’Església o confessi6 
religiosa legalment reconeguda de quh es tracti, segons les se- 
ves prbpies normes. 

L’acceptaci6 i la repudiació de l’herhcia no poden ésser fe- 
tes parcialment, ni sota termini o eondici6. Les condicions i les 
restriccions s’han de tenir per no formulades, 

Llevat dc voluntat contrbia del testador, s’entbn que el cridat 
en quotes diferents que n’stccepta qualsevol d’aquestes accepta 
les restants, encara que: li siguin deferides amb posterioritat per 
via de substitució vulgar o per compliment de condicions sus- 
pensives. 

Article 26 

L’acceptació i la repudiaci6 de l’herhcia fetes vhllidament 
són irrevocabIes. 

L’acceptació i la repudiació poden ésser impugnades per 
m a c a  de capacitat, i quan han estat fetes amb intimidaciti, vio- 
Ihncia, dol o erm. S’entén que hi ha hagut errar si amb pste- 
rioritat apareix un testament desconegut. 
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El temiini pcr a la inipiignach5 6s de quatre anys: des de la de- 
clataci6 d’incapacitat, i des que hagi cessat ia intimidaci6 o la 
v iohcia  o s’hngi tingut coneixement del dol o error. 

aclreqat al jutge coinptent en la sucwssi6, i ha d’bsser feta en 
ci termini d’un any a comptar de la delacid, perb sempre en e1 
de trenta dies comptadors des que hagi pres posscssi6 dels Mns 
heredit aris. 

Article 33 
El crid>it qw repudiii l’herhcia testamenthria pot acceptar la 

intestada, perb amh suhjeccih als Jlegats, els fiedei’comisos i les 
altres chrrcgues que el testador hagi imposat. 

Si el cridat repudia I’herEncia intestada amb coneixement 
que 6s institriit hereu en testament, s ’en th  qrre repudia l’her?m- 
cia testada; perb, si ho ignorava, la reptidiacih no el perjudica. 

Article 2% 

El drct del cridat a acceptar o repudiar l’hherkncia prescriu a1 
cap de trenta anys a cnmptar d’haver-li estat deferida. 

Les persones interessades en la successi{lj, hdhuc els creditors 
tle l ’herhia o del cridat, poden ubtcnir del jutge, tan lion punt 
hagin transcorregut trenta dies a comptar de la delaci6 a favor 
seu, quc assenyali un termini al criclat perqrxE manifesti si itc- 

ccpta o repudia l’her&nci,a, Aquest termini no pot excedia els 
seixanta dies naturals. 

’I“ninscorregut el termini assenyalat sense que el cridat accep- 
ti l’herhcia en escriptura pública o davant del jutge, lion1 con- 
sidera que la repudia. 

Article 29 

Mort cl criclat sense haver acceptat ni repudiat l’herhcia de- 
kiida, el dret ii succeir mitjangnt la seva acceptaci6 i el cle rc- 
p~idiar s6n transmesos sempre als seus hereus. 

Els hereiis del cricht que hagi mort sense haver acceptat ni 
repudiat l’herhwia podcn acceptar ambdues herhcies, perb no 
poden acceptar la primera i repudiar la scgona. En cas d’6xser 
diversos eis hereus que accepten la segona iicrhcia, cadascun 
d’ells pot acceptar o repudiar la primera, independentmeni dels 
altres, i rrmh dret preferent d’acr6ixer entre ells. 

El legitimari, el lcgazari o el Cidekornissnri que, després 
d’havcr-li cstat deferit el dret de llegitha, llegat o fidei‘comís, 
mor smsc haver-ln renunciat ni haver-lo acceptat, el transmet 
semprc als seus hereus. 

Article 30 

L’hereu pot, encara que e1 causant ho hagi prohibit, acccpiar 
I’her&ncia i gaudir del lmefici d’iriventawi, posat que, nmh ex- 
pressi6 d’efectuar-ho arnb aqtiest fi, practiqui ahans o desprbs 
l’inventwi de l’herkncia. 

Aquest inventari hrt d’ésser pracíicat en la forma prescrita per 
a detrcure la quarta trebellihica, sense qrre calgui la valoracici 
dels E n s  inventariats, cn ei teimini m h i m  d’un any a comptar 
de la dehciii. 

La declaraci6 de v01t:r acceptar l’harkncia w bcriefici cl ’ inven- 
tari es pot fer en cpilxevol cas davmt de notari o per escrit 

Si I’hereu s’aprofita d’un inventari ja practicat per a detreure 
la qiiarta trebcl+lihnicca, n’hi ha prou que, dins el termini que es- 
tableix l’ruticle anterior, manifesti clavant de notari, o per escrit 
dirigit al jutge competent, que accepta I’herkncia a benefici 
(1’ inventari. 

Article 32 

En cas que no es practiqui I’inventari en el tetnps i en la €or- 
ma prescrits, s’entén que I’herhcia ha estat acceptada pura- 
ment i simple, 

Durant el termini de formalitxaci6 de I’inventari no +en 
accionar contra l’he&ncia ni els legataris ni els fide’icomissaris. 

Article 33 

Gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, encara giie no 
hagin pres inventari, els hemus menurs d’eclat, estiguin o no 
emancipats, els incapacitats, els hereus de confianp, les entitats 
c) els establiments benHics, docents o de carhcter pkt6s i les 
entitats de dret pfiblic 

També es consideren acceptades a benefici d’inventari les 
herhncics deixades als pobres i, en general, les destinades IQ fi- 
nalitats tlcn+fiqws, ducent s o pietoses. 

Semi6 2.” 
Els cfcctes de I’acccptaci6 

de li’herimcia 

Article 34 

Per l’acceptaci6 de l’lierhcia pura i simple l’hereu respon de 
les obligacions del causant i de les chrregnes heredithies, no 
solament amb els béns relictes, sin6 també amb els seus heredi- 
taris propis, indistintament. 

Es consideren chcgues heredithies les clespescs de darrera 
malaltia, d’enterrament o incineracib, fimeral del causant i al- 
tres serveis funeraris; les de fomaci6 d’inventari, particid i de- 
fensa dels b h s  de l’herhncia; les dels judicis de testamentaria o 
d’ahintestat causades en intexhs cornil; les de Iliurament de lle- 
gat, pagament de llegitimes o retritaucib de mtmessors, i altres 
de naturdesa anlilogrt. 

Article 35 

L’acceptaci6 de l’herhcia ii benefici d’inventari proclueix els 
efectes segiients: 
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1.‘ L’hereu no respon de les obligacions del causant ni de les 
chrregues hereditbres amb els seus béns propis, sin6 hicament 
amb els béns de I’herhcia. 
2.” Subsisteixen, sense extingir-se per confusili, els &ets i els 

credits de I’hexeu contra I’her2mcia i les chegues i les obliga- 
cions d’aquell a favor d’aquesta. L’hereu es pot fer pagament 
dels dits credits. 

3,r Mentre no quedin pagats els deutes de2 causant i les chrre- 
gues heredithies, no es poden conbndre per a cap efecte en 
dany dels creditors hereditaris ni de I’hexeu els béns de l ’herh 
cia amb els propis o privatius de l’hereu, i, en conseqihcia, els 
creditors particulars d’aquest no poden perseguir els béns de 
X’herhcia, de la mateixa manera que no poden perseguir els 
béns privatius de I’hereu els creditors del causant, En previsió 
que el benefici d’inventari decaigui, aquests poden, aixa no 
obstant, fer valer simultibiament el benefici de separad de pa- 
trimonis. 

4.’ Vinculen l’hereu els actes propis del seu causant, perb, en 
tant que aixb impliqui deute hereditari, s’ha d’aplicar el que 
disposa aquest artick. 

Capítol IV 
El dret d’acrkixcr 

Article 38 

Instituits conjuntament dos o més hereus en una hehcia,  
baldament no sigui en la mateixa clhusula, si per qualsevol cau- 
sa algun d’ells no arriba efectivament a ésser-ho, la seva quota 
hereditbia vacmi acreix els altres hereus, tret que el testador 
hagi prohibit el dret d’acrbixer, 

hstitults conjuntament dos o més hereus en una mateixa 
quota o parcid d’herkncia, si el qui no arriba a 6sser hereu és 
del mateix grup, l’acreixement té lloc preferentment entre els 
altres del mateix grup, i solament en defecte d’aquests ‘acreix 
els altres institults conjuntament. 

Quan en lloc de l’hereu que falta arriba a ésser-ho algun dels 
seus hereus per dret de trammissi6 successbria, o ho esdevenen 
els cridats per via de substituci6 vulgar o per fide’icomís, no tt5 
lloc el dret d’acréixer. 

L’hereu que accepta la quota d’herhcia que li correspon dí- 
rectament adquireix Ea que acreix a favor seu. 

Articlc 36 
Article 39 

El benefici d’inventari no impedeix a l’hereu d’adquirir l ’he 
rkncia, possessionar-se’n i administrar-la; per& fins que quedin 
pagats tats els creditors coneguts, l’ha de portar en administra- 
ci6 especiai i ha de procedir, sota la seva responsabilitat, abans 
de lliurar o de complir els llegats, a pagar els dits creditors a 
mesura que es presentin, i a cobrar-se els seus cr2dits amb els 
diners que trobi a I’hcrhcia o que obtingui en la venda dels 
bens de la mateixa herhncia, sens perjudici dels que pugui adju- 
dicar en pagament. 

Si, satisfets alguns o tots els legataris, apareixen creditors he- 
reditaris desconeguts, sense que sigui suficient el restant per a 
pagar-los, aquests poden repetir contra aquells. 

Perd el benefici d’inventarj l’hereu que p r d e i x i  fraudulenta- 
ment en aquests pagaments i en aquestes realitzacions de Mns. 

SecciCi 3.a 
Et benefici dc scparaci6 

de patrimonis 

Article 37 

EIS creditors per deutes del causant i els legataris poden obte- 
nir del jutge competent que el patrimoni hereditari sigui consi- 
derat separat del privatiu de l’hereu, per tal de sahaguardar el 
seu dret davant els creditors particulars d’aquest iiltim, El jutge, 
un COP fet previament I’inventari de l’herkncia i amb I’adequa- 
da justificació prhia, concedeix aquest benefici i adopta, si es- 
cau, les mesures conduents a la seva efectivitat. 

Els creditors del causant i els legataris que obtinguin el bene 
fici de separació tenen dret preferent per ai cobrament de llurs 
&dits i la percepci6 de llurs llegats respecte als creditors parti- 
culars de Z’hereu, per6 mentrr: aquests últims no resultin pagats, 
els dits creditors no poden perseguir els Mns privatius de l ’he  
reu. 

S ’entenen instittiits conjuntament diversos hereus en la ma- 
teixa her&ncÍa si el testador arnet qualsevol assignacid numerica 
de parts, i també quan la indicació de parts aliquotes coincideix 
amb la divisió en quotes que seria procedent en el supbsit que 
la dita indicaci6 hagués estat omesa. Igualment s’entén respecte 
dels hereus hstituits en una mateixa quota o part de l’herhcia, 
o en una mateixa c lhu la .  

Llevat que el testador concecleixi el dret d’acdixer, aquest no 
té lloc si en una altra clhusula assigna individualment a cada he- 
reu una part aliquota, i tampoc si I’hereu DO arriba a ésser-ho 
per nullitat Q per revocaci6 de la institució. 

Articlc 40 

L’acreixement sempre t6 lloc en proporció a les respectives 
quotes o participacions heredititries i amb subsisthncia dels lle- 
gats i altres chrregues imposades pel causant que afectin la quo- 
ta vacant, encara que ha hagin estat determinadament a chrrrec de 
l’hereu que falti, psat  que no siguin personalíssimes d‘aquest. 

Els efectes del dret d’acréixer es retrotreuen al temps de la 
delaci6 a favor dels hereus. 

Els hereus per dret de transmissió, per substitució vulgar o 
per fideikomfs i els adquirents de l’herhcia s’aprofiten, respec- 
tivament, del dret eventual d’acrbixer de llur causant, hereu an- 
terior o transmitent, qualsevol que sigui ei temps en qu& 
l’acreixement tingui floc, fora que el causant ho hagi disposat o 
en e1 títol de la transmissió hom estableixi una altra cosa. 

Article 41 

Si el dret d’acréixer no pot tenir lloc entre els hereus insti- 
tu’its, la quota o Ja p c i 6  herdithía vacant incrementa neces- 
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sariament i proporcionalment les quotes dels altres hereus, en la 
forma que 6s establerta en el primer pruhgraf de l’articie prece- 
dent. S’aplica la wittcixa noma respecte ii la quota heredithria 
de la qual el testador no ha disposat. 

Article 42 

Entre els legataris cridats ensems a un mateix llegat és proce- 
dent el dret d’acréixer, si el testador no l’ha prohibit. 

L’acreixement es produeix preferentment entre els legataris 
que a més d’6sser cridats conjuntament a iin mateix llegat ho 
s6n en una mateixa clhusulat. El dret d’acréixer és renunciable i 
té lloc subsistint els llegats, els fideicomisos i les altres c b e -  
gites no personalíssimcs imposades pel testador al legatari que 
no hagi arribat efectivament :i Csser-ho. 

Si per causa aliena il les expressades en el parhgraf 3 de l’ar- 
ticle 38 no pot tenir lloc el dret d’acrdixer, la part vacant del lte- 
gat resta en benefici cle l’hereu, del kgatari o de la persona 
gravada amb e1 dit llegat. 

En el que no és previst en aquest articlc o en altres relatius 
als llegats, s’aplica a aquests el que disposen els articles ante- 
dors d’aquest Capitol, en tot: allb pern& per la seva nahrralesa 
específica. 

En les substitucions fiirle’icomisshries disposades a favor de 
diversos fideicomissaris cridats conjuntament, la quota o la part 
d’herhncia o el llegat fideicarnesos que, una vegada deferit el 
fide’icomís, hagin correspost al qui per qualsevol ca~isrl no arribi 
a &sser-ho, acreix a fwor dels altres que efectivament ho s6n, 
tot quedant, p r b ,  salvat el dret de trammissi6 en les substitu- 
cions fide’icomisshrks a termini i la substituci6 villigar en fidel- 
cornis, expressa o thcita. 

Capitol V 
La cnHaci6 

Article 43 

El descendent que com a hereu concme amb un altre de- 
scendent tamb6 hereu en la sriccessi6 d’w~ ascendent  com^ no- 
m& ha de colIacionar, als efectes de la partició de l’hherhcia, 
salvant voluntat contrkia del causant expressada en testment o 
en codicil, Q en atorgar la donací6 o íikraIÍtat, els h6ms que ha 
rebut del dit causant per actes entre vius a títol gratiiit per pa- 
gar-li la llegitima O qiian en l’atorgament de la liberalitat hom 
estableix expressament que sigui colkion ablc. 

El n& hereu en la successi6 del seu avi ha de coElacionar 
la donmi6 o liberalitat que per alguns rieIs conceptes expres- 
sats hauria rebut i hauria hagut de coMacianac en la mateixa 
successi6 el seu pare si visqnés, posat quc sigui tarnb6 hereu 
d’aqtiest el dit nbt, i quant al tot o la part quc hagi a d i a t  al 
seu poder. 

béns coklacianables ho són pel valor que tenien al temps de mo- 
rir el causant, amb aplicació del que disposa la regla 2.” de i ’x-  
ticle 355. 

Capítol VI 
La partició 

Articlc 45 

Tot cohereu, o el seu representant legítim, pot demanar, en 
qualsevol temps, la partició rk I’herkncia. Tanmateix, el cau- 
sant pot ordenar, i els hereus convenir-hi unhimement, que, 
tant respecte a l’herihcia com a Uris concrets d’aguests, no es 
procedeixi a la partici6 durant un termini que no pot excedir els 
deu anys a comptar de l’obertura de Ia wiccessi6. Aquest termi- 
ni pot arribar als quinze anys respecte de l’immoble que sigui 
residhcia habitual d’un dels cohereus si aquest 6s conjuge o 
fill del testador. Si es f ixa un termini superior, aquest ha d’dsser 
redult quant a l’excés. 

Tot i haver-hi prohibició o pacte d’indivisi6, el jutge pot au- 
toritzar la paflici6 a instbncia de qualsevol cohereu, si hi conco- 
rre una causa justa sobrevinguda, 

Article 46 

La partició de l’hertkcin se suspbn en els casas segiicnts: 
1.‘ Si la vídua ha quedat emharassada, fins quc s’esdevingui 

el part o I’avortament. 
2.“ Si s’ha entaulat una demanda sobre filiació, fins que sigui 

dictada scnthcia fema. 
3,‘ Si s’ha iniciat iin expcdient d’adopci6, fins que aquest 

acabi amb sentencia o resoluci6 ferma. 
4.“ Si el causant ha expressat de manera fefaent la seva vo- 

luntat de fecundació assistida posi mortem, fins que s’esdevin- 
gui el part o transcorri el. termini corresponent segons la llei. 

5.& Si el causant ha fet algana disposici6 a favar d’una firnda- 
ci6 que ha ordenat crear en e1 testament, fins que quedi consti- 
tiiida vhlidarnent de conformitat amb Ja llci. 

Article 47 

Mentre no tingui lloc la divisió de l’herhcia, el jutge pot, n 
insthcia de qualsevol interessat, adoptar les mesures que cre- 
gui oportunes amb vista a conservar el cabal, fins i tot nomenar 
un administrador, si no hi ha cap persona especialment faculta- 
da per a administrar l’herhcia. En els altres casos, correspon 
als hereus l’administracib del cabal, 

Article 48 
Article 44 

EIS creditors del causant. poden oposar-sc que es porti a ter- 
me la particih de l’hdncia fins que se’ls pagui o fianci l’im- 
port de llurs crkdits. 

La cotlaci6 110 pot aprofitar als cohereus quc no ls6n descend- 
ents del causant ni als legataris i creditors de l’herhciíi. Els 



RUTLLEd OFICTAL DEL PARLAME3 DE CATALUNYA / NÚm, 333 / 3 1 de desembre de 1991 23679 

Article 49 

En la partició ha d’ésser guardada la possible igualtat, tant si 
es fan lots com si s’adjudiquen b6ns concrets. 

Les coses indivisibles o que desmereixin en dividir-se i les 
cokleccions d’interks histbric, científic o artístic han d’é3ser ad- 
judicades a un cohereu, que, si escau, ha de pagar als altres 
l’exc6s en diners d’acard amb el valor de mercat, Si hi ha diver- 
sos interessats, són adjudicats al més afavorit en l’herhcia i, si han 
estat a€avoits igual, decideix la soa A fdta d‘interessats en l’ad- 
judicació, es ven la cosa i se’n reparteix ei preu entre els hereus. 

Les disposicions del parzigraf anterior, s’entenen sens perjudici 
de la voluntat del testador Q de l’acord unhme dels hereus. 

Article 50 

Els cohereus s’han’ de pagar reciprocament, en la particid de 
l’herkncia, les rendes i els fruits percebuts dels bens que la 
componen, les millores útils i necesshies que s’hi hagin fet i els 
danys causats per dol o culpa. 

Les despeses que en interhs comfi dels hereus ocasioni la par- 
tici6 han d’ésser deduides de I’herhcia, 

Article 51 

Eis cohereus poden exercitar, en proporció a les seves quotes 
respectives, els drets de tempteig i retracte quan n’hi hagi algun 
que vengui la seva quota heredithria a un estrany. 

El termini per a l’exercici d’aquests drets 6s d’un mes des de 
la notificaci6 de la decisió de vendre i les circumstkcies de la 
venda, o des que s’assabentin d’aquesta, respectivament. 

El que disposa aquest article també és aplicable als casos de 
dació en pagarnent. 

mes s6n respnsables de la seva insolvhcia en el temps de fer- 
se la partició, tret d’un acord en contrari. 

La garantia de Ia solvhncia del deutor d’una renda peribdica 
dura cinc anys des de la particib. 

Article 55 

La partició pot &ser duta a terme pel testador mateix, per aC- 

te entre vius o d’iiltima voluntat, i pot comprendre tota I’herhn- 
cia, o nom& una part de1 cabal, o Mns concrets i determinats. 

Si la partició 6s feta pel testador en l’acte mateix de disposi- 
ci6 heredithria, les clhusules de partici6 prevaien sobre les dis- 
positives en cas de contradicció. Si és feta en acte separat, 
prevalen les cihusuies dispositives llevat que siguin revocables i 
puguin ésser efectivament revocades per l’acte de particili. 

Per disposició d’última voluntat el causant pot, si vol, impo- 
sar normes vinculants per a la partici6, 

La partici6 pot ésser feta també per un marmessor o compta- 
dor partidor, en els termes previstos en la llei. 

Article 56 

Si el testador no ha fet la partici6 i no ha nomenat cap comp- 
tador partidor, o el cilrrec ha quedat vacant, els hereus i eIs le- 
gataris que representin la meitat del cabaI hereditari poden 
sollicitar al jutge Ia designa& d’un comptador partidor que 
practiqui la particib de I’her8ncia. La particid realitzada així re- 
quereix aprovaci6 judicial, lievat que sigui ratificada per tots 
els hereus i legataris. 

Les funcions espífiques de comptador partidor no poden 
&ser atribuydes a cap hereu o cap legatari de part alíquota, lle- 
vat que aquest darrer sigui un ascendent de tots els Iiereus o si- 
gui acceptat en document p6blic per tots els que tenen interbs 
en I’herhncia. 

Article 52 
Article 57 

Per la partició, cada hereu adquireix la propietat exclusiva 
dels b6ns adjudicats. 

ArticIe 53 

Feta la partici6, eIs cohereus queden obligats, recíprocament 
i en proporcid al seu haver, a l’evicci6 i sanejament dels Mns 
adjudicats, excepte en els casos següents: 

I ,r Que la partici6 hagi estat feta pel testador, 
2.” Que s’exclogui expressament aquesta garantia en la par& 

3.r Que l’evicci6 procedeixi d’una causa posterior a la parti- 
ci6. 

ció o sigui soferta pel cohereu adjudicatari per culpa prbpia. 

Si el testador no ha fet In partició ni encomanat a ningú 
aquesta facultat, els hereus la poden practicar de comfi acord, 
de la manera que tinguin per convenient, prescindint, fins i tot, 
dels comptadors partidors nomenats pel causant, @et d’una dis- 
posició contrhria expressa d’quest. 

Si hi ha menors o incapacitats representats legalment en la 
particib, només s’exigeix intervenció o aprovació judicial quan 
aquesta representaci6 correspongui al tutor. EI menor emanci- 
pat necessita, en la partici6, I’assistkncia dels seus pares o del 
curador. 

Article 58 

Si als cohereus no procedeixen de comú acord, qualsevol 
d’ells pot instar la partició judicial. 

La partició arbitral t6 lloc quan l’arbitratge ha estat hstitult 
per la voluntat del testador d’acord amb la llei, o de comú acord 
entre tots els cohereus. 

Artictc 54 

Si s’adjudica a un cohereu un crhdit contra un tercer, els al- 
tres no responen de la insolvhcia sobrevinguda del deutor i n+ 
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Article 59 

La partici6 pot hser rescindida per causa de ksi6 en més de 
la meitat del valor de les coses, atEs el temps en qu& s’adjudica- 
ren. 

Per causa de lesi6 no pot ésser impugnada la partició feta pel 
causant, llevat que aparegui O es presumeixi racionalment que 
no era aquesta la seva voluntat. 

L’acci6 per demanar la rescissió dura quatre anys, a comptar 
des que es féu la partici6 de l’herhcia, i s’ha de dirigir contra 
tots els particips, 

Article 60 

L’hereu aparent de bona fe que ha alienat Mns de l’herkncia 
solament ha de restituir a l’hereu real el preu o Ia cosa que COM 

a contraprestació ha obtingut amb l’alienació onerosa o e1 que 
ha adquirit amb ells, subrogant-se en les accions per reclamar el 
preu o la cosa que hom degui encara, 

L’hereu real no pot reivindicar dels adquirents de bona fe i a 
títol onerós els béns alienats per I’hereu aparent. Regeixen les 
normes de l’acció reivindicatbria, distingint, perb, segons 
que l’hereu aparent ho hagi estat de bona fe o no, per a la de- 
voIuci6 de fruits, abonaments de millores i les responsabili- 
tats del dit hereu aparent venGut en el judici de petició 
d ’ h erhcia.  
L’acci6 de petició d’herhncia prescriu aI cap de írenta anys 

de la mort del causant. 

Na es procedeix a cap altra paríici6 quan els hereus afectats 

ni tampoc quan es completa la partici6 addicionant els béns 
omesos, peri, la que es fa arn13 un a qui es va creure hereu, sen- 
se scr-ho, 15s nulla. 

lamiben a un acord de rectifica& o indemnització del perjudici, Capital vrn: 
Els béns dels menors 

adquirits per herimcia 

Article 65 

Articte 61 Els bens adquirits per títol successori per menors d’edat han 
d’ésser administrats per la persana que el causant hagi designat 
en heretament, testament o codicil, o, faltant aquesta designa- 
ció, pels titulars de la phtria potestat o pel tutor, 

Si el pare o la mare han estat declarats indignes O han estat 
desheretats, els béns del menor han d’ésser administrats pel tu- 
tor o per l’administrador especialment designat. 

Una vegada fcta la partició, els hereus responen mancomuna- 
dament en proporci6 a les respectives quotes en quE van ésser 
institu‘its, si de comi acord no disposen altra cosa. 

Articlc (i2 

EI cohereu que ha pagat més del que li corresponia, segons la 
seva quota, pot reclamar dels altres la part proporcional 
d’aquests, durant un periode de quatre anys. 

El cohereu creditor del difunt pot reclamar dels allres el pa- 
gament del seu crkdit, dedui‘da la part que l i  correspongui com a 
tal hereu. 

Article 66 

Per a la disposici6 o el gravamen de béns de menors adquirits 
per títoI successori, no cal l’autoritzacib judicial quan, a mes de 
consentir-la el Q els titulars de la phtria potestat, l’nutaritzen els 
dos parents a qui es refereix l’atticle 149, les regles del qual 
s’apliquen supietbriament. 

Si el causant ha disposat altrament, s’aplica en tot cas Ia seva 
voluntat, hdhuc en el cas que afecti Ia llegítima. Article (i3 

Les disposicions d’aquest capitol s’entenen sens perjudici del 
que s’estableix en materia de 1Iegittimes. 

Capítol VI1 
L’accih dc peticili d’herimcia 

Article 64 

L’hercu t6 l’acció de petició d’herhncia contia qui la pos- 
seeix, en tot o en part, en aquell concepte o sense allegar cap ti- 
tol, per tat d’obtenir el reconeixement de la seva qualitat i la 
restituci6 dels héns com a universalitat, sense haver de provar 
el dret del seli causant sobre els béns singulars que la cansti- 
iueixen. 

Aquesta acci6 és procedent tarnbe contra els hereus del p s -  
sei’rlor Q hercri aparent i contra els adquirents de la totalitat o 
d’una quota cl’herhcia. 

Títol I1 
Els heretaments 

Capital X 
Disposicions generals 

Article fi7 

L’heretament, institució contractual d’hereu, solament pot 
ésser atorgat en capitols matrimonials, personalment o mitjan- 
qant poder especial. 

Els heretaments poden ésser atorgats a favor de qualsevol 
dels contracnts o d’ambdós; dels fiils o descendents d’aquests, i 
dels contraents entre ells amb carhcter mutual. 

Poden atorgar heretament les persones majors d’edat. No- 
gensmenys, per a poder atorgar heretments preventius ds su€i- 
cient la capacitat per (z contreure mairhoni. 
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Article 68 

En els heretaments hom pot estipular tota mena de condi- 
cions, limitacions, substitucions, €ide‘icornisos i reversions líci- 
tes, nomenar administradors i marmessors i confiar, en general, 
a d’altres persones tota mena d’enchmcs o fiincians, amb la 
mateixa amplitud que en els testaments. 

Article 69 

L’usdefruit universal que es reserva l’heretant O adquireix e1 
cbnjuge supervivent sobre els béns del dit heretant en virtut de 
I’heretament, o per pacte adjunt convingut en capitols matrimo- 
nials que aquell hagi atorgat, autoritza l’usufructuari per a regir 
i governar la casa i tots els seus béns. 

Ultra les facultats inherents a tot usdefruit, correspon a I’usu- 
fmctnari: 

I.‘ pagar les ilegitimes i, si escau, els dots amb els Mns de 
I’herhcia, per& amb el beneplhcit de I’hereu s i  cal alienar o ad- 
judicar en pagament o gravar b h s  mobles d’especial. valor o 
Mns immobles. 

2.n Realitzar millores necesshries i 6tils. 
3.‘ Alienar el mobiliari i els semovents que estimi necessari, 

amb l’obligaci6 de reposar-10s en la mesura que sigui possible i 
aconsellable. 

L’usufructuari ha de: 
Donar, amb c h e c  a l’usdehit, aliments a l’hereu, al seu 

consort i als hlls de l’heretant i de l’hereu que visquin R la casa, 
i proporcionar-10s uns coneixements i preparació d’acord amb 
el seu rang familiar. 

2.” Permetre en el seu usdefruit les disminucions necesshies 
per a dotar i acomodar els susdits fiHs, i perque I’hereu e f~tui ’  
en els béns usufructuats les obres de conservació, encara que si- 
guin extraordinhries, i les millores iítils que cregui convenients, 
mentre no minvin sensiblement l’usdekit. 

3.r Posar en coneixement de I’hereu, dins el més curt termini 
possible, tota usurpaci6 o novetat danyosa contra els béns de 
1 ’herkncia. 

4,’ Defensar, a costa seva, la possessib cíeis ~ n s ,  i exercitar 
les accions corresponents. 

Aquest usdefririt és indienable, sens perjudici que, amb el 
consentiment dels nus propietaris, siguin alienats béns determi- 
nats, amb subsistencia de I’usdefruit sobre els Mris snbmgats 
no destinats a millorar el patrimoni o a pagar deutes i llegiti- 
mes. Solament 6s embargable la part dels fruits que excedeixi el 
necessari per a atendre les obligacions prbpies de l’usdefmit. 

ArEiclc 70 

L’heretament vUid revoca el testament, el codicil, la memb 
ria testamenthia i la cimaci6 per causa de mort anteriors al seu 
atorgament. Els posteriors solament són eficaps en la mesura 
que permeti la reserva per a testar o els béns expressament ex- 
closos de l’heretament. 

En cap cas els heretaments RO queden sense efecte per causa 
de preterició ni per supervivbncia o supervencih de fills, sens 
perjudici del dret dels legitimaris a reclamar llur llegitha. 

Capítol II 
Els heretaments a favor 

dels contraents 

Secci6 1.” 
nis posic ions generals 

Article 71 

L’heretarnent a favor d’un contraent li confereix, amb carhc- 
ter Irrevocable, la qualitat d’hereu contractual de l’heretant, i li 
transmet els Mns que aquest li ha donat de present. 

La promesa d’heretar, ordenada en capítols, té forp  d’here- 
tament. 

Si no es precisa la naturalesa d’aquest, s’entén que és simpíe 
o d’herhcia, 

Article 72 

L’heretament no perd el seu cmacter baldament es limiti als 
béns presents de P’heretant o a una cosa certa i determinada. 

Les donacions universals atorgades en capitols a favor dels 
contraents produeixen efecte d’heretament, baldament no s’em- 
pri aquest terme. La donaci6 és universal quan es consigna ex- 
pressament que comprhn tots els Mns presents i futurs o aquells 
que l’heretant deixi en morir. La simple exclusici de coses con- 
cretes i determinacles o de parts indivises no afecta la universa- 
litat de la donacid 

La dona& en capítols matrimonials de cosa certa o determi- 
nada, o salament dels béns presents de l’heretant, sense emprar 
eI mot <<heretament>) ni cap altre d’equivalent, té la considera- 
ci6 de donacid singular. 

Articte 73 

En els heretaments atorgats a favor d’un contraent i dels seus 
fills, s’entkn que aquests s6n cridats, llevat de pacte contr,ari, 
com a substituts vulgars del pare o la mare, en el sentit de l’arti- 
cle 83. 

Les substitucions fid&amisshries fetes en un heretament 
pels pares a favor dels fills de I’hereu contraent no aprofiten, 
llevat de pacte contrari, als fills que no siguin del matrimoni en 
contemplaci6 del qual s’han atorgat els capítols. 

Articlc 74 

En l’heretament conjunt atorgat per marit i muller a favor 
d’un fi11 comú, llevat de pacte contrari, el cbnjuge supervivent 
adquireix l’usdefruit universal dels b h s  del premort, amb relle- 
vament de fianp. 

Article 75 

Els heretaments a favor dels contraents no obliguen l’hereu i 
l’heretant, ni les seves respectives famílies, a compartir una so- 



la llar ni it constitriir una cornrrnitilt familiar. Aixb no obstant, 
poden ésser atorgats sota pacte d’unitat econbmica hniliar, per 
virtut del qual, llevat estipulaci6 contrhria, l’heretmt, 2’hcreu i 
llurs consorts respectius i fills comzins contreiien I ’obligació 
cl’unir llurs esforqos sota la direcci6 i la I’liure administraci6 del 
primer i d’aportar IL la commitat familiar tats Ilurs ingressos i 
les rendes de llurs bens per a ;itendre millor les necessitats de la 
casa i les particulars dds seus memhres. 

En virtut d’aquest pacte, l’heretant ha de mantenia I’here~i, el 
seu consort i els ñlls comuns, tant sans corn malalts, propcircio- 
nant-los tot el que calgui per a la vida humana, i sufragar tes 
despeses d’educaci6 i d’instnicciii dels dits fills, segons el p- 
cler de la casa, sempre que servin 1’obcrliEncia i la considera56 
degudes i treballin tant com puguin per a utilitat de la c i m  i no 
redarnin cap dels &ets que hi tinjyih, 

Mort l’heretanl. i en defecte o per extinció de f’usdefniit mi- 
versal, l’hereu queda subrogat en lloc seu, cn la mateixa obliga- 
ci6 de mantenir, educar i instruir els €ilis de laheretant qirc 
visquin a la casa, mentre prenguin estat i compleixin les 
obligacions abans esmentades. L’hereu no queda rellevat de 
I’expressada obligació encara que ofereixi a tots ells l’irnport dc 
les IIegítimcs, tret que expressament li hagui estat concedida 
aquesta facultat. 

Articlc 76 

Mort I’heretant, el contraent a favor del (lila1 hagi estat ator- 
gat i’iieretament 6s hereu i no pot repudiar l’herhcia, pcrb pot 
fer ús del benefici d’inventari en el temps i en la €arma previstos 
en aquesta llei, benefici que compta des de la mort de I’lieretant. 

Article 77 

En els hcrexnen ; ;i favor dels contraents, la indignitat suc- 
cessaria només tE lloc per les causes previstes en els supbsits 
i.r, 2.”, 3.r i S cíe i’article I i. 

Si I’hereu incorre en alguna de Ics damunt dites causes ct’in- 
dignitat, l’heretant pot revocar I’heretament, perh en cas d’exis- 
tir fills dcl matrimoni en consideraci6 ai qual aqiieii hagui estat 
atorgat, o descendents de fills premorts, d sasdit heretiirncnt 
subsisteix a favor dels esmentats fills o descendents. L’heretant 
pot clcgir entre ells, mitjnngant escriptura pública, que és irre- 
vocable, o en testament, el nou hereti, i imposar a I’elegit o els 
elegits les condicions, les limitacions, les substitucions i els fi- 
deicomisos qire estimi pertinents ;i favor dels altres fills o de- 
scendents de fills pmnorts de l’hereu indigne. 

Si I’heretant, coneixent les causes d’indignitat, mor sense lm 
ver fet revocació, s’catén que les ha remeses, i I’heretament 
resta sribsistent. Si no les ha conegudes, aquest queda sense 
efecte respecte al fill indigne, perh subsisteix a favor dels seus 
fills o descendents en la fnma ortlcnadn en el mateix hereta- 
ment o, en defecte d’aqiicst, pel que preveu l’herctamcnt pur o 
preventiu ordenat per l’hereu indigne i, si manquen les dites 
prevencions, per parts iguals entre tots els fills, segons les nor- 
mes de la represent acid sticcessbria. 

En tots cls suphsits anteriors, subsisteixen els tirets recone- 
gyts en els capítols matrimonials a favor d’alires persones, hd- 

hric del consort de l’hereu indigne, amb 1ík lirnitacih prevista en 
el parhgraf segon cle l’article 83 respecte a l’usdefmit. 

Article 78 

En els heretaments a favor dels contraents, l’heretant, amb 
l’aquieschncia de les persones necessaries per a la modiñciacM 
dels capitals, tret de l’iiereu (1, si s’eescau, dels fills que el subs- 
titueixin en I’heretament, pot, quan a judici seu ho aconsella la 
conducta d’aquests, imposar-los, en qualscvol temps i rnitjan- 
p n t  escriptura pública, limitacions, prohibicions de disposar, 
fidekomisos i pactes reversionals, i Adhuc designar administra- 
dor cMs héns heretats, 

Seccib 2P 
L’heretament simple o d’herhncia 

Articlc 79 

L’heretament simple confereix finicament la qualitat cl’hereu 
contractual, que és inalienable i inembargable. 

L’heretant conserva fins a la mort la propietat dels seus béns, 
per6 no cn pot clisposar a titd lucratiu sinó per fer regals m& 
dics i liberalitats d‘l‘rs o per llegar allb que en I’heretament s’ha- 
gi reservat per a testar, a part la facultat de dotar i d’aacomodar 
els fills i de disposar a favor d’aquests en els termes previstos a 
l’article 81. 

Els actes de disposicili a títol onerós que dels seus béns I’he- 
retant realitzi sQn anul.labks si s lsn  atorgats en hau de l’hemta- 
ment, llevat que I’adquircnt sigui estrany al frau. Aquesta acci6 
i la de simulació, si s’escau, salament pot ésser exercitada per 
l’hereu o pel qui ho sigui d’aquest, fins i tot en vida de l’here- 
tant. 

Article XO 

En IR facultat d’alienar que correspon a l’heretant no s’ente- 
nen compresos, llevat de pacte exprés contrari, la constitució 
dels censos emfitkutics o vitalicis u la contractaci6 dc censals. 
Aixh no obstant, si, regint el principi d’unitat familiar, l’hercu o 
els seus han deixat de treballar a favor de la casa, X’heretant pot 
celebrar els contractes expressats en la quantitat que, atesa la 
seva sifilaci6 personal i patrimonial, hom estirni necess,hia per 
a assegurar a eII, a i’esposa i als fills menors d’cdat o incapaci- 
tats per al treball una renda o tin chnon suficients per a viure de- 
corosament, segons ell rang social de la casa. 

Si rn4mca el consentiment de l’hereu, cal l’autorització judi- 
cial, després de citaci6, a aquest efecte, de l’hereu i de tats els 
altres interessats en I’heretarnent. 

- 

Article 81 

Els heretaments s’entenen sempre atorgats, per l’heretant, 
amb resema de la facultat de dotar i d’acomdar els seus fills, 
per actes entre vius o per causa de mort, i de prroporcianar-10s 
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coneixements i preparació segons e1 poder de la casa i el cos- 
tum del país, si na és que a aquests fins I’heretant ha exclbs 
béns de I’heretament, o ha assenydat o assignat d’altres béns o 
diners, en el qud cas només pot disposar d’aquests. 

L’hereu i els geus poden impugnar els dits actes, s i  els consi- 
deren atorgats amb frau o en dany de I’heretament. 

L’assenyalament O l’assignació a que es refereix el primer 
parigraf d’aquest article no atribueix als ahes  fills de l’heretant 
cap dret durant la vida d’aquest, perb si l’heretant mor sense 
haver-los atribui’t els diners, o la cosa assenydada o assignada, 
aquests se’ls fan propis encara que excedeixin I’import d’alla 
que per Uegftima els correspon, 

Article 82 

L’heretant es pot reservar, per a disposar-ne lhrement en 
codicil, membria testamentfia Q donaci6, els Uns o la quanti- 
tat que en e1 mateix heretament s’indiquin. 

El tot o la part d’aquells b6ns de que l’heretant no ha dispe 
sat a la seva mort s’incorporen a I’heretament. 

Article I33 

Elevat de pacte exprés contrari en e1 mateix heretament, l’he- 
reu, quan premor a I’heretant, transmet als seus fills, siguin o no 
siguin del matrimoni en consideraci6 del qual hom ha atorgat 
Isheretament i en la manera i forma en que siguin els seus he 
reus, el seu dret o qualitat d’hereu contractual. Si els fitls hereus 
de I’hereu premort abintestat són diversos, I’heretant pot elegir 
en escriptura publica irrevocable o en testament un d’aquests 
fills O descendents de1 fill premort, corn a substitut en l’heretn- 
ment. 

L’heretament queda resolt quan I’hereu premor a l’heretant 
sense deixar fills, o si, deixmt-ne, cap R’ells no és hereu 
d’aqudl. Nogensmenys, llevat de pacte contrari, subsisteixen 
eis drets establerts en els mateixos capitols matrimonials a favor 
de1 conson de l’hereu premort, o d’dtres persones, pex M que I’us- 
defruit universal que pugui carrespondre a aquell sobre els Mns 
relictes pels heretants queda, en morir aquest, rdult  a la meitat. 

Seccib 3 ? 
Eis heretaments cumulatius 

i mixtos 

Article 84 

En l’heretament cumulatiu o complex, l’afavorit amb ell, a 
més de la seva qualitat d’hereu contractual, adquireix de pre- 
sent tats els bdns que en aquesta sa6 tingui I’heretant, sense a1- 
tres excepcions que els Mns mobles del seu 6s personal o 
adscrits a l’explotaci6 familiar i que els béns que es reservi per 
a disposar-ne. Aquests bens i els que en endavant obtingui l’he- 
retant, en morir aquest s6n adquirits per l’hereu, de la manera 
establerta per a l’heretament simple. Perqd aquests darrers 
béns siguin adquirits per l’hereu a mesura que l’heretant els va- 
gi aconseguint, cal pacte exprh. 

L’heretament n k t  6s un heretament simple amb donaci6 sin- 
gular de present, 

L’hereu, encara que premori a l’heretant o incorri en causa 
d’indignitat, transmet als seus successors els Mns adquirits de 
present per I’heretament cumulatiu i mixt, llevat de pacte rever- 
sional. 

ArticIe 85 

En els heretaments cumulatius i en els mixtos els heretants es 
poden reservar drets i facultats per a ells o a favor de terceres 
persones sobre els béns transmesos de present. 

Si manquen Mns suficients de lliure disposició i llevat de 
pacte contrari, l’heretant té la facultat de gravar o vendre els 
béns transmesos tota vegada que calgui per a alguna de les fina- 
litats següents i segons el poder i E’haver de la casa: 

1 Satisfer els deutes anteriors a I’atorgament dels capitols. 
2.’ Acomdar els seus fills o proporcionar-bs coneixements i 

preparaci6 d’acord amb el rang familiar. 
3.a Realitzar en els MKIS en que hom hagi reservat l’usdefruit 

les millores útils i les reparacions extraordinhies que judiqui 
oportunes, 

4.” Mimentar, en el sentit més ampli, el mateix heretant i el 
consort i els fills. 

L’heretant, per a realitzar aquests actes, ha de recaptar l’auto- 
ritzaci6 de la persona designada a aquest efecte en els capitols i, 
en defecte seu, la del Jutge competent, segons el que es preveu 
per a b  actes de disposició del fiduciari. 

Article 86 

L’hereu només respon dels deutes de l’heretant anteriors a 
I’heretament, amb els bém transmesos de present i tan ban punt 
feta l’excussi6 dels béns i deis drets que l’heretant s’hagi rcser- 
vat. 

Respecte als deutes posteriors a I’heretament, l’hereu no res- 
pon, en vida de l’heretant, amb els Mns adquirits de present en 
virtut del mateix heretament, ni amb els seus Mns propis. Mort 
I’heretant, l’hereu pot excloure de responsabilitat els susdits 
béns si s’acull al benefici d’inventari, que compta des de Ia 
mort de l’heretant. 

Article 87 

El pacte reversional produeix efectes en cornplir-se I’even- 
tualitat prevista, de manera que retornen a I’heretant els béns 
transmesos, pe& sense obligació de restituir els fruits perce- 
buts. Si no ha estat previst l’abast de la reversi6, s’entén que ha 
estat establerta per al cas que l’hereu premori a I’heretant sense 
deixar fills. 

Llevat de pacte contrari, la reversió deixa subsistents el pacte 
d’unitat farnifiar i els usdefruits viduals estipulats a favor de 
I’altre contraent en els capítols, amb el rang previst en aquests 
aplicant el que estabIeix l’aticle 83. 



Article 88 

La reversi6 pot &ser pactada a favor dels atorgants o de 
qualsevol alúa pcrsona. Quan s’ortlcna a favor de pcrsona (lis- 
tinta de l’atorgant, el seu consort o els hereus d’aqwll, te la 
considerrici6 de substitució fide’icomisshia. La reversi6 a Snvor 
de l’hcretant no s’estén als seus hereus, si no ha estat pactat err- 
pres s arn ent. 

La reversió ordenada ;i favar cicls herens dels heretants s’en- 
tdn que 6s atorgada a favor dels testamentaris, O ,  si mancpn 
aquests, dels parents que, en el moment de tenir lloc la reversi6, 
rcsultarien cridats iLbhtestat a la seva herbncia, 

Articlc 89 

E1 pacte reversioiiaI no impedeix a 2’herw de rec1am;w la lle- 
gítima que li correspon. 

Els ascendents als quals reverteixen els bens donats en virtut 
de la clhusula reversional no poden reclamar la llcgitima sobre 
els bém de llitire disposicir5 de l’hereu compresos en I ’hereta- 
ment. 

L’heretant pot deixar sense efecte, en qualsevol temps, cl 
pacte reversional. S’enth quc aixb ha tingut lloc si, per testa- 
ment o en qualsevol altra forma autbntica, confirma com a lliu- 
re l’hcretament, 

Capitol III. 
Els hcrchments a favor dcis fills 

dels contracnts 

Sccci6 i.” 
Disposicions generals 

Article 98 

Els heretaments que els contraents atorguen ;i favor de llurs 
filis, siguin purs, preventius o prelatius, solment produeixen 
efecte si l’afavorit o els afavorits amb ells subrcviuen a I’here- 
tant. Els s6n ap1ic;ibles les nomes sobre incapacitat i indignitat 
per a succeir. En cas d’impsar-se una substitircib o un Eideka- 
mis regeixen les seves normes. 

hrticlc 91 

Llevat de pacte contrafi, e11 els herelaments purs i prelatius 
l’heretant pot deixar als fills o descendents no afavorits, ultra la 
Ilegitima, un llegat que 110 excedeixi la meitat dc la quota lcgiti- 
mhria. 

Els efectes dels heretaments a favor dels fills s’estenen a tots 
els b h s  que l’atorgant deixa en morir, qualsevol que sigiri el tí- 
tol de llur arlquisicili. 

L’heretant pot revucar cls heretaments purs i prelatius per 
Ics causes i en la forma estnhlertes per al desheretament legi- 
timari. 

SecciG 2.‘ 
Els hcrctamcnts purs 

Article 92 

En els heretaments purs a favor dels fills per n6her o adoptar 
dels contraents queda instittiit hereu el fill que viu en morir 
llieretant en el qual es donen les circumsthcies determinades 
cn l’liereetarnent pur o, en defecte d’aquestes, aquell que l’here- 
tant ha designat en heretament o testment compbmentari. Si 
manca aquesta designacili, qiieda instituíit el fíll qtie elegeixin 
tlcsprés el chjuge supervivcnt o els dos parents, en els supbsits 
regdats respectivament cn els articles 148 i 149. 

L’heretmt disposa de les facultats prhpies d’im heretament 
simple i, a. mes, de les que cancecleixen els preceptes de la sec- 
ci6 primera d’aqrrest capitol. 

Semi6 3.” 
Eis bcretamcnts preventius 

i prelatius 

Article 93 

Per initjh de l’heretament preventiu l’heretant institueix un o 
més hereus entre els seus fills nascuts, adoptats O per néixer per 
a¡ cas de morir sense successor universal, contractual Q testa- 
mentari per qualsevol causa, fins i tot per haver estat destnilda, 
sense passibilitat de xeconstmcci6, la disposici6 atorgada amb 
posterioritat. 

Si l’institu’it prcventivmmt repudia I’herhncia, és iricnpaq n 
6s declarat indigne de succeir, l’heretament produeix efecte x 
favor del qui segueix en la crida feta, i així successivament. Hom 
no obre la successi6 intestada fins a haver esgotat totes les crides. 

Si hi ha instituiits conjuntament dos o mds fills, baldament no 
ho siguin en la mateixa clhusula, si per qualsevol causa algun 
ci’ells no míha efectivament a ésser-ho, la seva quota heredit& 
ria vacant acreix els altres hereus, 

Article 94 

La institrici6 d’hereu cn heretament preventiu es regeix per 
les nomes de la instihici6 testamentatia d’hereu, perb el tal he- 
retament IIQ pot ésser substitu’it ni revocat per cap altre d’igual 
natwalesa. 

fis directe s i  i’heretant designa i’instituit nominativament o 
mitjanq,mt expressili de les seves circumstancies particulars, i 
és d’eleccih quan confia el nomenament a1 consort o als selis 
parents, cle con€ormitt;it amb els articles 148 i 149. 

Article 95 

L’herretametrt prelatiu constitueix una limitacih de la facultat 
de designar hereu que els contracnts s’imposen a favor de certs 
N I S ,  per& sense atribuir-Ios dret successori directe. 
Les disposicions contrhries a l’hheretament preIatiu s6n 

n rr Ilcs. 
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Article 96 

La prelaci6 pot ésser de nupciditat, de grau o d’estirp i, en 
general, qualsevd altra de licita i honesta, Pot tamb6 ésser posi- 
tiva, quan els contraents s’obliguen a instituir un fill o diver- 
sos de determinats, i negativa, quan s’núliguin a instituir tots 
Iiurs fills o els d’uun determinat grup en les parts que siguin 
fixades, 

La prelaci6 de nupciditat és absoluta quan els fills d’un de- 
terminat matrimoni, siguin quines siguin llurs circumsthncies, 
gaudeixen del dret de preferent instituci6 als d’un altre, i 6s re- 
lativa si esta subordinada a qualsevol altra preiaciii. 

Tftol HI 
La successi6 testada 

Capítol I 
Els testaments, els codkils 

i Ics mcrnbries testamenthrics 

Semi6 1,’ 
Disposicions generals 

Article 1101 

La successi6 testada es regeix per la voluntat del causant ma- 
nifestada en testament atorgat conforme a la llei, 

Article 97 

L’heretament prelatiu s’estima, llevat de pacte contrari, d’es- 
tirp, i, en virtut d’ell, si ha premort algun fill deixant altres de 
scendents, aquests tenen e1 mateix dret de preferbncia que llur 
pare. Per a deteminar qualsevd prelació no han d’ésser tingu- 
des en compte les ckcumsthcies dels néts, sin6 les del fil1 pre- 
mort, 

Articie 102 

En testament, el causant orwna la seva successiu rnitjanqant 
la institució d’un o més hereus i amb la possibilitat d’establir 
llegats i altres disposicions per desprds de la seva mort. 

Article 103 
Article 98 

L’afavorit per un heretament prelatiu pot renunciar a la p l a -  
ci6, hdhuc en vida de l’heretant. Aquesta ren6ncia produeix tots 
els seus efectes encara que el qui la faci premori a i’heretant 
deixant fills que, per una tal causa, haurien de succeir directa- 
ment a aquest. 

Capitol zv 
Els heretaments mutuals 

Article 99 

L’heretarnent mutual constitueix una institució contractual 
reciproca d’hereu entre els esposos contsaents a favor del que 
sobrevisqui, amb els efectes de I’heretament simple, perb el 
cbnjuge que premor no transmet: als seus successors cap dret 
derivat de l’heretament mutual, 

Hom pot pactar que l’heretament resti sense efecte si el chn- 
juge premort mor amb fills comuns, i pot subordinar-Io a quaI- 
sevol altra condici6. 

També pot pactar-se amb carhcter preventiu per al supbsit de 
morir I’heretant sense haver atorgat cap dtra disposició a titol 
universal. 

Article 1.00 

La successió per heretment mutual resta subjecta a allb que 
és previst en aquesta llei respecte a la capacitat per a succeir, la 
indignitat, les reserves, les liegitimes i totes les altres disposi- 
cions successbries en la mesura que ho permeti llur naturalesa 
específica. 

Poden testar totes les persones que no siguin incapaces per a 
fer-ho segons la llei. 

Article 104 

S6n Incapagos per a testar d s  menors de catorze anys i els 
qui no tenen capacitat natural en el moment de l’atorgament. 

Article 105 

El testament s’atorga en un sol acte davant de notari habil per 

També es pt atorgar davant rector i en forma holbgrafa 
No són vblids els testaments atorgats a Catalunya exclusiva- 

a actuar en el lloc de l’atorgament. 

ment davant de testimonis. 

Articlc 106 

EI notari ha d’identificar el testador i apreciar Ia Seva capacitat 
legal en la f o r n  i pels mitjans establerts en la legislació notariai. 

ArticZc 307 

No és necesshria la intervenció de testimonis en l’atorgament 
del testament notaria1 llevat que conconin circumsthncies espe- 
cials en el testador, o que aquest o ei notari ho demanin. 
Es considera que concorren circumsthcies especials en el 

testador quan aquest és cec o completament sard i quan per 
qualsevol causa no sap O no pot signar o declara que no sap o 
no pot: llegir per si mateix el testament. 
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Article 108 

Si s’cscau, els testimonis s6n dos, han d’entendre el testador i 
el notari. i han de saber signar. Na cal que siguin pregats, ni que 
coneguin el testador, ni que tinguin la seva mateixa residhcia. 

No poden ésser testimonis en el testament ni en el coclicil: 
1.‘ Els menors d’edat i els incapagos per a testar. 
2.” EIS totalment sorús o cecs i els muts que no pugnin es- 

3.‘ Els condemnats per Relictes de falsificació dc documents, 

4.’ EIS afavorits pel testament o el codicil. 
5. El cbnjuge i els parents fins a quart grau de cansangnini- 

tat o segon d’afinitat de l’hereu instituit o el legatari designat i 
del notari autoritzant. 

Aquestes prohibicions s’apliqrren tarnb6 aIs facultatius, els 
inthrprets i els experts que intervenen en el testament. 

criure. 

per caliimnics O per fals testimoniatge. 

b 

Article 109 

Ei testament es redacta en la llengua oficial ;1 Catahinya que 
I’atorgmt escull. 

Es pot testar en llengna no oficial a Catalunya sempre que el 
notari autoritzant conegui aquesta llengua i, si el notari no la 
coneix, en preskncia i amb intervenció d’un intkrpret, no nccca- 
shiament oficial, elegit pel testador i acceptat pel notari que ha 
de signar. El testament s’escriu en la llengua oficial a Catalunya 
que elegeix el testador i, si aquest ho solkita, a mds a més, en 
la llengua no oficial de quk es tracti. 

El testador pot atorgar testament holbgraf en la seva prhpia 
llengua, adhuc si aquesta no és oficial a Catalunya o és una 
llengua estrangera. 

Article 110 

En la interpretaci6 del testament cal atenir-se plenament a Ia 
veritable voluntat del testador, sense haver de subjectar-se ne- 
cessbiament al significat literal de Ics paraules emprades. 

L,es chsules  ambigües D fosques s’iinterpreten en sentit fa- 
vorable a 11ur efichcia, comparant les unes amb les altres, i si 
existeix contradiccih irreductible no és d i d a  cap de les qiie 
pugnen substancidment entre elles. Les disposicions inintekligi- 
bles es consideren no fomulacles. 

En cls casos dc dubte, la interpretacid es fa en sentit favora- 
ble a l’afavorit, i les disposicions que li imposen qualsevol ch- 
rrq, a s ’ interpreten restrictiv arn en t , 

Secció 2.” 
EIS testaments notarials 

Articlc 1.11 

En el testament obert, el testador expressa la seva voluntat a1 
notari de paraula o per escrit, i d niateix notari redacta el testa- 
ment d’acord amb la volwtat del testador amb expressi6 del 
lloc, l’any, el mes, ei dia i l’hora de I’atorgarnent. 

Tot seguit, el testament és llegit al o pel testador, signat per 
cll, o per dos testimonis, si no sap fer-ho, i autoritzat d’acord 
amb la legislació notarial. 

Articlc 132 

~ 3 1  testament tancat és escrit pei testador, en forma autbgrafa 
o per altres mitjans tecnics, o per ulla aiua persona per e n c b c  
seu, amb expressi6 del lloc i la data. 

Si l’escriu una altra p e r n a  a prec del testdar, es €a oonstar així i 
s’identifica questa, que firma amb el testador al final del testment 

En tot cas, el testador firma en tots els fulls i al final del tes- 
tament, despres de salvar les parauIcs esmenades, ratllades, í&- 

gides o entre linies, 
Si el testaúor no sap o no pot fimar, ho fa per enchw seu 

una altra persona, que firma al final del testament i en tots d s  
fitlls, després ci’haver fet constar la seva identitat i la causa de 
la impossibilitat de f i a r  el testador. 

El dmment qiie conte el testament s’inúodueix en una coberta 
tancada de manera que no en pugui esser extmt sense equhgr4a. 

Na poden atorgar testament tancat ni el cec ni el qui no sap o 
no pot llegir. 

Article 113 

Per a l’aritorització del tcstarnmt tancat, el testador presenta 
el sobre clos que el conté a un notari hhbil i li manifesta que el 
sobre que li lliura conté ei testament. 

Tot seguit, el notari cstén sobre la mateixa coberta del testa- 
ment una breu dilighncia, en la qual fa constar el nom del testa- 
dor, que el plec conté el testament, i que aquest ha estat escrit i 
signat pel testador, en forma autbgrafa O per altres mitjans tec- 
nics, o, per enchrrec seu, per una tercera persana, la identitat de 
la qual no cal fer constar. 

Sense intempci6, el notari protocoMitzn el sobre clos, que 
queda incorporat a l’acta, d’acord amb rrllb que disposa la legis- 
laci6 notarial i amb indicaci6 de llhora de I’atorgarnent. 

Si el testador declara que no sap o no pot firmar, firmen l’ac- 
ta i la coberta dos testimonis. 

Articlc 13.4 

Acreditada la mort del testador, el notari que tt5 el testament 
tancat, a insthcia cle part interessada procedeix a obrir el sobre 
que el conté davant de dos testimonis idonis, i a protocol.litzar- 
10, i autoritza amb aquesta finalitat una nova acta. 

Secci6 3.a 
Les formes especials de testaments notarials 

Article 115 

Quan el testador és cec, completament sord, mut o sord-mut 
o per qualsevol altra ra6 6s sensorialment disminu’it, el notari ha 
de seguir les determinacions Contingudes en la legislaCi6 notarial. 
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Article 116 2.” Que es presenti davant el jutge competent a h que n’orde- 
ni la protocollitmi6 en el termini de cinc anys comptats de la 
mart del testador. Quan el testador te habitudment disminui’da la seva capacitat 

natural per qualsevol causa, es t ipi  o no incapacitat, pot atorgar 
testament notarial obert en interval hiciti si dos facultatius ac- 
ceptats pel notari certifiquen que el testador té, en el moment de 
testar, prou lucidesa i capacitat per a fer-ho. Els facultatius han 
de fer constar e3 seu dictamen en el mateix testment i I’han de 
signar amb el notari i, si s’escau, amb els testimonis, 

Article 121 

El jutge comprova l’autenticitat del testament d’acord amb la 
Iegislació processal. 

Si el jutge estima justificada l’autenticitat del testament, ha 
d’acordar la protmol-lització notariat de la resaluci6 i del testa- 
ment. En altre cas, ha de denegar la protocoIització. 

Qualsevol que sigui la resolució del jutge, ha d’ésser com- 
plerta, malgrat que hi hagi oposici6. Resten sens perjudici els 
drets dels interessats, que els poden exercir en el judici corres- 

Secci6 4.a 
El testament davant rector 

Article 117 
ponent a 

En les localitats sense notaria demarcada o amb notaria va- 
cant, put &ser atorgat testament o codicil en forma oberta da- 
vant e1 rector de la demarcació parroquial on es troba el 
testador, o clavant qui el substitueixi o en faci les fiincions, tot 
observant les solemnitats dels testaments oberts davant notari. 
En aquest testament 6s necesskia la preshcia de dos testimonis 
idonis, que han de firmar juntament amb el rector. 

Article 118 

El testament atorgat davant rector 6s- presentat per aquest, per 
a la seva protocol.litzaci6, a un dels notaris de fes localitats més 
properes en el termini més breu possible, o es custodiat a I’ar- 
xiu parroquial. 

En aquest darrer cas, pot ésser protocol*liízat en qualsevol 
temps per iniciativa del rector autoritzant o del seu successor, o 
a instgncia de1 testador. Mort aquest, pot instar la protacdlitxa- 
ció qualsevol persona interessada. 

Secci6 6.a 
Els codicils i les memhrics testamenthries 

Article 122 

Pel codicil, l’atorgmt disposa dels Mns que s’ha reservat per 
testar en capltols, addiciona o reforma parciaiment el seu testa- 
ment o, si manca aquest, dicta disposicions successhries a ch- 
mec dels seus hereus abintestat. També pot designar beneficiari 
d’assegiirmces de vida o modificar-ne la desipacib. 

En codicil no es pot instituir hereu, revocar Ia institució ante- 
rioment atorgada, desheretar ni excloure cap hereu, T a m p  es 
paden establir substitucions de cap tipus, ni imposar condicions 
llevat de les establertes o imposades als legataris. 

Els codicils han d’ésser atorgats amb les mateixes solemni- 
tats externes que els testaments, 

Article 123 
Article 119 

Per a la protocollitzacib del testament autoritzat per rector, 
aquest o el seu successor compareixen davant el notari i li ma- 
nifesten que el plec que presenten i lliuren contk el testament. 
Sense interrupcih, el notari autoritza una acta i protocol4itza el 
testament, 

No pot ésser lliurada cbpia del testament autoritzat per rector 
si no s’ha procedit prkviament a prutwollitzar-lo, 

Secció 5.’ 
El testament Irofbggraf 

Article 120 

Les membries testamenthies signades en tots els fulls pel 
testador i que ahdeixin a un testament anterior valen corn a 
codicil, sigui quina sigui llur forma, sempre que es demostri o 
es reconegui en qudseval temps llur autenticitat i compleixin, 
si escau, els requisits formals exigits pel testador en el seu testa- 
ment. 

hixb no obstant, en les membries testamentbics només po- 
den &ser ordenades disposicions referents a diners que no ex- 
cedeixin la vintena part del cabal relicte, a objectes persanaIs, 
joics, roba i parament de casa i a obligacions de moderada im- 
portiincia a chmc dels hereus o els legataris. 

En rnembria testamentaria també es pot disposar sabre la do- 
naci6 dels propis brgans o de la despulla, la incinera& o la for- 
ma d’enterrament. 

El testament holbgraf només pot ésser atorgat per persones 
majors d’edat. Perque sigui vhlid, cal: 

i.‘ Que estigui escrit i signat de manera autbgrafa pel testa- 
dor amb expressió de1 lloc, l’any, el mes i el dia de I’atorga- 
ment. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides O entre 
linies, les ha de salvar e1 testador amb la seva signatura. 

Article 124 

S’apIiquen als codicils i a les membries testamentfies les 
disposicions dels testament s. 



Capital 11 
La nukIitíit, la revocacici i alltrcs 

ciiiises d ’inefichcia dels testaments, 
dcls codicils i CIC Ics memhrics 

testamenthies 

Article S25 

Sbn nuls els testaments, cls codicils o les rncmhries testa- 
menthries que n~ corresponen a algun dels tipus previstos en 
aquesta llei o en l’atorgament dels quals han estat observats 
els respectius rcquisits i les formalitals. La manca ti’expressici 
de 1’h~ra  no anuHa el testament si el testador no n’ha atorgat 
cap altre en aquella data. 

El testament tancat qrie 6s ntrl per defecte de forma val COM a 
testament holbgraf si compleix els requisits propis d’aqucst, 

Tiirnb6 són nuls els testaments qiie no continen institució 
d’hereu, Ilevat qae continguin nomenament de niarmessor 
miversal o siguin atorgats per persona subjecta al Dret de 
Torto sa. 

El testament que E s  nul u incficq per manca d’instituci6 
d’hemi val com ii codicil si compleix Ics condicions de tal. 

Article 126 

S6n nuls els testments amb preterici6 errbn ia de legitimaris, 
en els supbsits previstos a l’article 367. 

S6n nuls la irnstituci6 d’hereu, el llegat i les altres disposi- 
cions contingudes en acte de darrera voluntat quan l’hercu, el 
legatari o la persona afworida estan afectats per una prohilici6 
de succeir c1 s6n declarats indignes. 

S6n nuls els testaments, els codicils i les membries tes- 
tamenthries atorgats amb engany, vio3Encia i intimidació 
grcu. - SGn nnls la histitiicih d’herea, cl llegat i les altres disposi- 
cions que s’hrigin atorgat amb error cn Ja persona o en I’ohjec- 
te, cxigany, violhncia i intimidaci6 greu i en els casos en q i b  
resulti que s’han alorgat per error en els motius si rlcl testament 
resulta que e1 testador no l’hauria atorgat si hagués conegut 
l’error. 

Si cl testador liiz atorgat un testament perquh crcia errbnia- 
ment, segotis resulti del seu contingut, que havia mort l’herev 
institriit cn testament anterior, és hereir I’institiiit anteriorment, 
perb subsisteixen els JXegats i Ics altres disposicions a títol parti- 
d a r  ordenades en el darrer testament. 

Article 1.27 

La niil*litat del testament iniplica la de tots els codicils i les 
membries testamenthies atorgats pel testador, llevat que siguin 
compatibles amb un testament anterior que hagi de subsistir per 
la nuilitat del posterior. 

La niillitiit cl’una instiiuci6, d’un llegat o cle qualsevol altra 
disposició textarnenthia no detenriina fa nul4itnt totd del testa- 
ment, el codicil o la mernbria testamenthia 011 s’hagin ordenat, 
ni perjudica els altrcs hereus, els legataris o els altres afavorits 
no afectats per la causa que dctcnnina la nul.litat. 

Articte I28 

La aut4itat o la inefkkia, per qualsevol de les causes expres- 
sades, dels testaments, els codicils i les membries testament& 
ries, o de les institucions, els llegats o les altres disposicions 
que continguin, confereix acci6 per a demanar-la, una vegada 
oberta la successi6, als qui poden obtenir qualsevol benefici pa- 
trimonial en ei supbsit que es declari la nulIIitat o es reconegui 
la ineficbcia. Aquesta acci6 és transmissible als hereus, pcrb no 
pot ésser exercida pels creditors de l’herhncia, 

En els casos previstos en els tres darrers apartats de I’article 
126, aquesta acci6 és renuncialde expressament o thcita i pres- 
criu als quatre anys a comptar de la mort del tastador. 

En els casos previstos en els dos primers apartats de l’article 
126, si desprbs de mort el testador tots els interessats que esti- 
guin legitimats per a exercitar l’acció de nullitat Q d’inefdcia 
reconeixen la validesa del icstament, el codicil o Ia membris 
testamentaria, o la instituci6, el llegat o les altres disposicions 
que continguin, queden convalidats els esmentats actes o dispo- 
sicions, sempre que aquest reconeixement consti en escriptura 
ptíblica, en Fa qual ha cl’dsser expressada l’existhncia, certa o 
dubtosa, de la corresponent causa de nullitat o d’ineficacia. 

Articie 3.29 

Els testaments, els codicils i les membries testamenthies, i In 
institucili, el llegat i les altres dis2osicions que continguin, per- 
den l’efichcia si e1 testador les revoca. 

En tot cas subsisteix el rcconeixxement de fills no rnatrjmo- 
nials. 

Articic 130 

La revmaci6 pot ésser expressa, quan el testador l’orclena en 
test ament, 

L’atorgament d’un testament vhlid revoca de ple dret el testa- 
ment anterior. No es considera vhlid el testament que té giialse- 
val dels defectes que estableixen I’articIe 125 i l’apartat primer 
de I’article 126, salvat en aquest darrer cas el que disposa el pa- 
rigraf terccr de l’article 128. T m p  es consideren valicis ei 
tcstament ineficaq per caducitat ni el destru‘it sense possibilitat 
de reconstniccib. 

Aixb no obstant, si el testador ordena de forma expressa en .el 
testament psterior que el testament anterior subsisteixi total- 
ment o parcialment, val I’anterior en tot el que no sigui revocat 
per l’atorgat posteriorment, o en les parts il qah aquest no 
s’oposi o que no contradigui, Aixb mateix s’absema quan c1 
testador ordena expressament en el testament posterior que val- 
gui l’antcrior revocat, encara que el testament posterior no con- 
tingui institució d’hereu, sempre que es canfumi la institucid 
d’un, almenys, dels hereus instimits en el tcstarncnt anterior. 

Article 131 

El testament i el codicil holbgrafs i Ia mernbria Eestamenthia 
es presumeixen revocats si aparcixcn esquingats o inutilitzats, o 
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apareixen esborrades, raspades o esmenades sense salvar les 
signatures que l’autoritzen, llevat que es provi que els fets es- 
mentats han ocorregut sense la voluntat ni el coneixement del 
testador o han estat duts a terme pel testador en estat de malal- 
tia mental. 

Article 132 

La institucid, el llegat i les altres disposicions ordenades a fa- 
vor del cbnjuge del testador es presumeixen revocades en els 
casos de nul.Iitat, divorci o separa& judicial posteriors II l’ator- 
gament i en els suphsits de separaciú de fet amb trencament de 
la unitat familiar per alguna de les causes que pemeten la sepa- 
ració judicial o el divorci, o per consentiment mutu expressat 
formalment. 

La disposicid és cficaq si del context del testament, el codicil 
o la rnernbria testarnenthria resulta que el testador hauria orde- 
nat la disposició de darrera voluntat a favor del cbnjuge fins i 
tat en els casos esmentats a l’apartat anterior. 

S’aplica als supbsits previstos en aquest article el que disposa 
1’articIe 335, 

Article 133 

Els codicils impliquen revocaci6 de la part del testament an- 
terior que aparegui modificada o hi resulti incompatible. 

L’atorgament de testament revoca els codicils i les memhries 
testamenthries anteriors, tret que el testador ho disposi altra- 
ment. 

EE codicil posterior salament revoca 1 ’anterior en allb que ha- 
gi estat modificat o resulti incompatible amb aquell, En cas de 
coexistir diversos codicils d’un mateix testador, els m6s recents 
prevalen sobre els més antics en tot allb que hagi estat modifi- 
cat o resulti incompatible. 

La revocació expressa d’tm coclici1 pot ésser feta en un altre 
codicil. 

La mateixa norma regeix en les membries testamenthries. 

ArticIe 134 

Els testaments i els codicils holhgrafs caduquen si no s’advc- 
ren i protocolditzen dins el termini de cinc anys comptats des de 
la mart del testador. 

Article 135 

Les institucions i els llegats de confianp caduquen si els he 
reus o els legataris nomenats moren sense haver-la revelada o 
complerta; si la reveien o compleixen a favor seti i ,  en generaI, 
quan la confianga no es pot complir pel fet que resulta descone- 
guda, illegal, contradictbria o indesxifrable. Caduquen igual- 
ment en la part en quh la conf iqa  resulti afectada per alguna 
d’aquestes circumsthcies. 

En caducar la institucid d’hereu de confianqa, I’herkncia o la 
part afectada de caducitat 6s deferida a favor dels qui em aqueil 

moment resulten ésser hereus abintestat del causant de l’herh- 
cia o cl llegat. En el cas de caducitat parcial, aquestes persones 
tenen la condicih de legataris de part alfcluota en Ia prci6 cadu- 
cada. La caducitat del Negat de confiaya produeix la seva ab- 
sorció total o parcial per l’hcr€mia. 

CapítoI III 
La institució d’hereu 

hrticlc 136 

El testament ha de contenir necesshriiament instituci6 d’he- 
reu, lkvat de l’atorgat per persona subjecta al dret de Tortosa. 

Ar ticlc 137 

La simple utilitzacir5 pel testador del nom o la qualitat d’he- 
reu o la disposició a t i t d  universal, baldament hom no empri 
aquella paraula, implica instituci6 d’hcreu, sempre que sigui 
clara la voluntat del testador d’atribuk it l’afavorit la condi- 
ei6 de successor en tot el seu dret o en una quota del seu pa- 
trimoni. 

Articlc 138 

L’hereu Q els hereus instituyts solament en cosa certa, quan 
concorren amb hereus o hereus institu’its sense aquesta assigna- 
ció, en són simples legataris. 

Si I’hereu iinic o tats els hereus instituiIEs ho són en cosa cer- 
ta, en s6n estimats prelegataris i, exclusió feta de la cosa O de 
les coses certes, tenen el carhcter d’hereus universals per parts 
iguals, si s6n més d’uun. 

Article 3.39 

L’herea institu’it vitaliciament, si per B desprds de la seva 
mort hi ha institu’it un altre hereu, té el carhcter d’hereu fiducia- 
ri, i l’hereu posterior té el de substitut fidei’comissari condicio- 
nal. 

Si no hi ha instituit hereu posterior o I’institu’it no arriba a ds- 
ser-ho, l’hereii instituit vitalíciament esdevd hereu universal, 
pur i lliure. 

hrticlc 140 

L’Irereu institui‘t en usdefmit s’quipara a l’hereu instituyt en 
cosa certa. En consegükncia, si concorre amb hereu universal, 
6s legatari. 

Si no hi concorre, perb per a desprks de la seva mort hi ha 
institui’t un altre hereu, té el carhcter d’hereu fiduciari, i l’hereu 
posterior té el de substitut fidekomissari condicional. 

Si no hi ha instihiit hereu posterior ni hereu universal, o I’ins- 
titui’t no arriba a ésser-ho, l’hereu institu’it en usdefniit esdevé 
hereu universal, pur i lliure. 
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Article 141 

Els hereus institiiits sense assigna& de parts s’entenen cri- 
dats per parts islais.  

Quan els hereus instituits s6n cridats els uns individualment i 
els altres colkctivament, s’enth atribuiida conjuntament a 
aquests darrers una part igual a la de cadascun dels designats en 
forma individual, llevat que resulti que 6s una altra la voluntat 
de1 testador. 

En cas ti’assignar-se als hereus quotes hereditbries que sumin 
m6s o menys de la totalitat de l’hherkncia, es rebaixen o comple- 
ten a proporci6 entre els institu’its f’exc6s a el defecte. 

En cas d’ésser assenyalades quotes als uns i no als altres, co- 
rrespon a aquests darrers la porció sobrant de l’herhncia per 
parts ignais; en cas de no quedar porció sobrant, es reduei- 
xen proporcionalment les fixades i s’assenyala als insti- 
tuits sense quota una d’igual a la que correspongui als 
menys afavorit s. 

Article 145 

Quan el testador crida els seus hereus a legataris sense desig- 
nació de noms i rnitjangmt les expressions *hereus meus>>, <<he- 
reus legitimw, Hhereus intestats>), <<parents més prbximsrz, 
qmrents>>, miccessom, <aquells a qui per dret comespongui>>, 
<<els meusn, o emprant expressions semblants, s’entén que són 
cridats C Q ~  a hereus testamentaris aquells parents que, al temps 
de deferir-se l’herhncia o el legat, haurien succeit abintestat el 
testador, pe& sense limitació Be grau, llevat que aparegui que 
6s unit altra la seva voluntat. 

Article 146 

Les institucions heredithies no s6n ineficaces pel fet de fo- 
namentar-se en motius i14ícits o en motius o circurnstbcies 
e m i s ,  llevat, en aquest damr cas, que del maieix testament multi 
que el testador no les hauria atorgades en cas de conkixer l’emr, 

Article 142 
Article I47 

Instituits hereus una persona deternlinada i els selis f i h ,  
s’entérl que aquests s6n cridats com a substituts vulgars, llevat 
de voluntat distinta del testador. 

Article 143 

Si el testador institueix genhicament els fills o els descend- 
ents cl’una altra persona, no són eficaces les crides d’aquells 
que, al temps que es defereixi l’hcrkncia, no hagin nascrit ni ha- 
gin estat concebuts. 

Aixh no obstant, quan el testador ha liegat l’usdefniit univer- 
sal a favor d’algun ascendent d’aqtiests fills o descendents, 
s’entén que s6n cridats els nascuts o concebuts en extingir-se, 
per causa distinta de la renúncia, l’uusdefruit o e1 darrer dels 11s- 
defmits successius. 

Els no concebuts s6n representats per un cnrador designat pel 
testador, arnb Ics facultats que aquest li atribueixi, i, en defecte 
d’cll, ho s6n pel mateix legatari d’usdefruit universal, arnb fa- 
cultats de disposici6 i administracih, que ha d’actriar d’acard 
amb cls fi11ls o els descendents nascats o llurs representants le- 
gals I 

Article 144 

Llevat que aparegui que 6s una altra Ja voluntat del testacior, 
si aquest crida els seus hereus i Iegataris o llurs substituts sense 
designació de xioms i rnitjmpnt I’expressió <<fills>>, s’entenen 
inclosos en aquesta denaminaci6 tots els fiIIs matrimonials, no 
matrimonials i adoptats, homes i dones, i els nkts i els de- 
scendents els pares respectius dels quals hagin mort abans de 
la delacih, excloent el grau tnés prijxim al mds remot i en- 
trant pcr estirps els del grau segiient en lloc dels de grau an- 
terior. 

S’aplica la mateixa regla en cl ciis que els fills siguin desig- 
nats nominativament per parts iguals. 

No es pot disposar a favor del notari qne autoritzi el testa- 
ment, del seu cbnjuge, ni dels parents del primer dins el quart 
grau de consanguinitat i segon d’afinitat, ni tampoc a favor dels 
testimonis, els facultatius, els experts i els inthprets quan inter- 
vinguin en el testament. 

Aquestes prohibicions són aplicables al rector autoritzant i a 
la persona que escriu el testament tancat a prec del testador. 

No es pot disposar a favor del reiigi6s que hagi assistit el tes- 
tador durant Ia seva darrera rnddtia, ni de l’ordre, la comunitat, 
la instituci6 o la confessi6 religiosa a que aquell pertanyés. 

EI testador sotmEs a tutela no pot disposar a favor del seu tu- 
tor abans de I’aprovaci6 dels comptes definitius de la instituci6, 
malgrat que el testador mori despr6s d’aquesta aprovaci6. S’ex- 
ceptua el cas que el tutor sigui ascendent, descendent, cbnjuge 
O parent dins el segon grau de consanguinitat del testador. 

Capítol Tv 
Disposicions fiduciaries 

Semi6 i.“ 
La fnstituci6 d’hereu per fiduciari 

ArticIe 148 

E1 cbnjuge pot instituir hereu el descendent que el seu con- 
sort supervivent elegeixi cntre els fills comuns i llurs descend- 
ents encara que visqui el seu ascendent o pot instituir-los en les 
parts iguals o desiguals que el cbnjuga supervivent estimi con- 
venient. En alíh que no sigui previst pel testador o d costum re- 
geixen les normes següents: 

l.a L’elecció o In distribució s’ha de fer entre els dits fills i 
els descendents d’aquests, amb facultat, en cas de distribució, 
pcr a limitar a un o més fills o descendents la instituci6 d’hereu 
i reduir els altres a la condició de legataris o legitimaris, El con- 
sort pot imposar sempre les condicions, Ies limitacions de rl is- 
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posar i les substitucions hdhuc fide’icomissbies i preventives de 
residu que estimi aprimes, posat que els afavorits siguin fills o de- 
scendents del testador i no mntm&guh les dkpsades per aquest, 

2.” L’elecci6 o la distribució s’ha d’efectuar expressant que 
hom fa ús d’una tal facultat, llevat que aixi resulti clarament de 
la mateixa distribució o elecció. 

Només es pot fer en testament, heretament o escriptura públi- 
ca, i en aquests dos darrers casos és irrevocable, 

3: L’herkncia no és deferida fins que queda efectuada 1 ’dec- 
ci6 o la distribució, per6 abans d’clles ei cbnjuge supervivent 
pot fixar i pagar les llegítimes i els llegats. 

Si el cbnjuge supervivent mor sense haver fet l’elecci6 o la 
distribució, Q renuncia en escriptura p~iblica a la facultat d’efec- 
tuar-les, s’aplica, si escau, el que disposa Z’article següent, i, si 
no escau, l’herhcia és deferida als fills per parts iguals, i entren 
en lloc del mort els seus descendents per estirps; si manquen 
aquests, els hereus del mort solament poden reclamar la llegíti- 
ma que li hauria correspost. 

Mentre no es defereixi l’herkncia, aquesta resta sota la cura- 
tela de la persona o de les persones que a aquest efecte el testa- 
dor hagi designat, amb les facultats i limitacions que aquest 
hagi establert i, en defecte d’elles, amb les prbpies del curador a 
que es refereix l’article 143. 

Si falta la designaci6 del testador, exerceix la curatela el cbn- 
juge supervivent, el qual t6 la lliure administracib de l’herhcia 
i plenes facultats dispositives sobre els bens hereditaris, per a 
llur inversi6 en altres béns que quedin subrogats, i per a satisfer 
necessitats de l’her&ncia, atendre la seva subsistkncia personal, 
la dels fills i la dels descendents i pagar deutes, chegues i I l e  
gitimes, amb les limitacions establertes pel testador. 

Queden incorporats a l’herhcia els fruits i les rendes no con- 
sumits en les atencions esmentades, 

Articlc 149 

El testador pot instituir hereu aquell dels seus fills que elegei- 
xin els dos parents mes prbxims, sense individualitzar-los, en- 
cara que no hagi confiat aquesta facultat amb carhcter preferent 
al consort supervivent, de confonnitat amb el que ha estat p r e  
vist pel testador o pel costum i, suplet¿hiament, d’acord amb les 
regles següents: 

1.” Aquesta facultat d‘elecci6 correspon als dos parents can- 
sanguinis, d’un sexe o de l’altre, que, al temps d’exercir-la, 
gaudeixin de plena capacitat per a disposar, no hagin renunciat 
a una tal facultat i pertanyin l’un a la lhia patenia i l’aItre a la 
makrna i, dins cadascuna d’eiles, d de parentiu més prbxirn en rela- 
ció amb els fius o els descendents, i amb pE€e&ncia el de mks dat. 

2,‘ L’elecció ha de recaure en un dels fills o descendents del 
fill premort que eh dos parents estimin que és el més apte per a 
regir la casa, sense que li puguin &ser imposats gravhmens ni 
Iimitacions de cap mena, llevat que eI causant ho hagi autorit- 
zat, p r b  s’han d’aplicar les prelacions que resultin del testa- 
ment o de capftols matrimonials del causant. 

3.* Ambdós parents efectuen l’eleccib personalment, sense 
que calgui fer-la en un mateix acte. 

4: L’eelecció ha d’ksser feta necessariament en escriptura ph- 
blica i no en testament; és irrevocable, perb p t  ésser reiterada 
sempre que i’elegit no vulgui o no pugui ésser hereu, Mhuc en 

cas que la designacili anterior hagués estat feta pel cbnjuge su- 
pervivent. En cas de divergkncia poden delegar a un tercer 
l’elecció entre els dos filis o descendents que hagin designat. 
5: L’hehcia no és deferida fms que queda efectuada l’elecció. 
6.’ L’eleccid ha d’ésser feta en el termini fixat pel testador. 

En defecte d’quest, si no s’ha fet clins els cinc anys següents a 
la mort del causant, qualsevol interessat en la successió pot re- 
querir els parents electors per@ la facin en els sis mesos se- 
giients al requeriment. EIS parents electors poden obtenir de 
I’Autoritat Judicial una prbrroga per a €cr l’elecció, si hi conco- 
rre citiisa justificada, 

Secció 2.” 
Els heretls i legataris de confianqa 

Articlc 150 

EI testador pot instituir o designar hereus o legataris de con- 
fianp persones individuals perque donin als Mis la destinaci6 que 
els hagi encomanat confidencialment, de paraula o per escrit. 

Aquestes persones poden 6sscr facultades pel testador per- 
quE, en cas que mori alguna d’elles abans de la revelació total o 
del compliment de la confianqa, elegeixin qui la substitueixi, 
sense que aixb impliqui cap nova instituci6 o designació, sin6 
una mera subrogaci6 en el chrec. 

Tret #una disposició testamentbia en contra, els hereus o le- 
gataris de confianqa actuen per majoria, perh, si en queda un dc 
sol, aquest pot actuar per ell mateix. 

Articlc 151 

Els hereus de confianga han de prendre inventari de l’herkn- 
cia dins un any, a comptar de la delació de l’herencia o del Ile- 
gat, sota phdua de la remuneració carresponent. 

Tant els hereus com els legataris de confianqa tenen dret a 
rescabalar-se de les despeses i dels desemborsaments pel carn- 
pliment de llur comesa i a percebre la rcmimeraci6 que els hagi 
assignat el testador o, en defecte d’aquesta, i entre tots, la co- 
rresponent al deu per cent del valor de l’herhcia o del llegat 
objecte de la confianp i dels h i t s  o de les rendes líquids, men- 
tre duri llur adminisiracid. No s’imputen en pagament de la dita 
remuneració els llegats a favor dels hereus i legataris de con- 
fianp, llevat que el testador ho ordeni altrament. 

ArticIc 152 

El testador que ordena herhcia o llegat de confianga pot pro- 
hibir-ne la revelaci& Si manca la prohibicib, els hereus o lega- 
taris poden mantenir reservada ILI confianqa o M revelar-la en 
cscriphira pública o protocoklitzant les instruccions del testador 
escrites de la seva mh. 

Sempre prevalen aquestes; si no n’hi ha, hom s’ha d’atenir al 
que adveri la majoria. 

Es considera que la confianqa revelada forma part del testa- 
ment, i 110 es pot revocar ni alterar, perb sí que, en canvi, pot és- 
ser objecte d’ndariment. 
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Article 153 

Els hereus i els legataris cle confimp, mentre no la revelin o 
compleixin, tenen la consicleració d’hereus o legataris, amb €a- 
cdtats dispsitives per a actes entre viuus, salvant: les limitacions 
que eis imposi el testament, pe& no poden fer definitivament 
propis els bens de I’herhncia O cl llegat ni llurs subrogats, que 
queden cnterament separats de h r s  béns propis. 

Una vegada revelada la mfiianp, i posat qie el testador ciis- 
posi cap altra cosa, ds  Ilereus i els legataris de confiaqa tcnm, res- 
pxtivament, la condici6 de mamasm universals o particuian. 

Capitol V 
Les modalitats en Ia dcsignaci6 

dels sixccessors 

llevat que es tracti de la. condicih de contraure matrimoni o 
cl’una condici6 que no es pugui tomar a complir o el csmpli- 
ment clc la qual no cs pugui reiterar, encara que en el moment 
de testar e1 causant n’ignorés el compliment. 

Es considera incomplida la. condició si no es compleix dins el 
termini establert pel testador o el que resulti de la naturalesa o 
Ies circumsthncies de la mateixa condició, 

S’enten que s’ha complert la condici6 quan l’interessat en el 
fet que no es compleixi la fa d’impossible compliment per actes 
propis. 

Si  s’imposen diferents condicions conjuntament és necessari 
que es compleixin totes, encara que DO sigui simulthiarnent. Si 
no estan ordenades conjuntament, E s  suficient el compliment de 
la primera. 

Articlc 158 

Les condicions impossibles, les lrrisbries i les perplexes es 
tenen per no fornulades. 

Article 154 
Article 1S9 

E I  qui 6s hereu ho 6s sempre i, en conseqiihncia, es tenen per 
no formulats en la instituci6 d’hererr la condicih resolutfiria i els 
terminis suspcnsiu i resolutori. 

L’instituit hereu sota eandiciQ suspensiva que, complerts 
aquesta, accepta l’herhncia, I’ndquireix amb efecte retroactiu al 
temps de la mort del testador. 

L’hereu instittr’it sola condici6 suspensiva, mentre aquesta es- 
tigui pendent de compliment, pot demanar la pssessi6 provi- 
sional de l’herkncia. 

Les condicions illlcites es tenen per no formulades. Nogens- 
menys, si resulta clarament que el motiu determinant de la insti- 
tució o dei llegat és el compliment de la conclici6 i lkita,  la 
institució o el llegat s6n nuls. 

Article 1.60 

Les condicions captatbries anulkn Ia institrrci6 d’hereu o el 
llegat. 

Artick 15s 

La institució d’herea o eI Ilcgat sota condició suspensiva 110 
produeixen efectes si no es compleix la condici6, i tampoc quan 
I’hcreu o legatari moren abans de complir-se la condici6, en els 
quals casos els seus hcreiis no adquireixen cap clret il i’herkncia. 

El termini incert implica, en els testaments, condici6, llevat 
que liom pugui coWegir la voluntat mntrhria de1 testador, i per tant la 
instituci6 d’ilereu onrlenada per ii úmprés de la mofi cl’ima altra per- 
sona s ’ e n t h  que & feta sota la condició que sobrevisqui I’instituTt. 

Articfe 156 

Imposada it l’hereu o al legatari unit condici6 potestativa nc- 
gativa, en e1 sripbsit que el testador no assenyali termini per a1 
compliment de la condició, l’al‘avorit ha de h q a r  cl reembor- 
sament del que hagi percebiit i cls aeris fnrits i jntercssos, en el 
cas tic contravenir a la voluntat rid testaclor. 

Article 1 5 7  

h icament  es considera complida la conúicid si ei compli- 
ment es produeix iina vegada ocorrcguda la mort del testador, 

Swci6 2.a 
I,cs disposicions modals 

Article 1.61 

El mode permet al testador impsar a I’hereu i al legattari, o a 
llurs substituts, una chmga, una destina& o una limitaci6, que, 
per la finalitat a qui? respon, no atribueix altres drets que el de 
demanar-nc el compliment, sense que redundi en profit directe 
de qui pot demanar-10. Si el testador atribueix qualsevol dret di- 
fcrent a favor d’una persona o persones determinades, s’entén 
q w  ha disposat un llegat o una altra dispusici6 per causa de 
mort, i no pas un mode, encara que el testador cs valgui 
d’aquesta expressi& 

Per al cas de dnbte sobre si el testador ha imposat una condi- 
ci6 o un mode, o una simpIe recomanació, es dóna pmfer&ncia, 
respectivament, al mode Q a la recomanació. 

Article 162 

Poden exigir el compliment dels modes: el marmessor; l ’ h e  
reu respecte al mode imposat a altres partl‘cips en l’herhncia; e1 
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legatari gravat amb un Ilegat subjecte il mode; el cohereu o 
collegatari respecte d s  modes imposats a tots o a determinats 
cohereus i cotlegataris, i les persones que amb aquesta finalitat 
hagi nomenat el testador. 

Article 3.63 

Els béns objecte de disposici6 per a sufragis i obres pies, si 
ha estat feta indeterminadament i sense especificar la seva apli- 
caci6, han d’ésser venuts. La meitat de l’import correspon a 
1’Esglksia o confessi6 religiosa legalment reconeguda a la qual 
pertanyia el causant, per als dits sufragis i per a atendre les se- 
ves necessitats, i l’altra meitat correspon a la Generalitat de Ca- 
talunya, perquk els destini a fins benhfics del domicili del difunt 
o d’abast mes general. Si el testador pertanyia a una confessió 
religiosa no reconeguda legalment, la meitat que li hauia co- 
rrespost acreix la Generdit at . 

En la clisposició a favor dels pobres en general, la Generalitat 
de Catalunya ha de destinar els bens, Q l’import de la seva ven- 
da, a entitats assistencials de la poblaci6 o la comarca del dorni- 
cili del testador. 

Article 164 

El testador pot assegurar eI compliment dels modes facultant 
els marmessors per a llur compliment, o mitjangant caucions de 
compliient, sancions a l’obligat o altres mesures escaients. 

No s’enten prhpiiunent ordenat un m d e  si el testador vol ga- 
rantir-nc el compliment mi?janpnt condició suspensiva de la 
instituci6 d’hereu o del llegat, 

El testador pot imposar ufl fideimmfs a l’hereu institu’it o al 
legatari gravat amb un mode per al cas que aquest sigui incom- 
pleri per causes imputables al gravat amb la disposici6 modal. 

L’incompliment per culpa del legatari subjecte al mode fa- 
culta Xa persona gravacia pel llegat per n demanar-ne la restitu- 
ci6, sempre que es demostni. que el compliment dei mode va 
&ser motiu deteminant del llega#. 

Al gravat amb un mode encara no complert per culpa seva 
que exerciti qualsevol acció fanmentada en el seu carhcter 
d’hereu o legatari, se li pot oposar, amb la finalitat de suspendre 
l’exercici de I’acció, l’excepci6 de mode no cornpIert. 

gans administratius corresponents n’han d’acordar la commuta- 
ci6 o la conversió, 

També es pot demanar Ia commutach5 Q la conversi6 quan 
comporta peus dificultats el compliment del mode en els ter- 
mes previstos pel testador o quan, modificant-ne el cdmpli- 
ment, es pot assolir una utilitat mdt més gran, 

L e s  normes referents als llegats s’apliquen tmb6  als modes, 
sempre que ho permeti la seva especial naturalesa. 

Article lli6 

La prohibició o la limitació de disposar impliquen una minva 
de la €acuitat dispositiva dels béns i únicament són eficaces si 
són temporals i no poden excedir els limits establerts per a la 
substituci6 fiddcomisshia. 

Si la prohibició esta condicionada a l’autorització d’una o di- 
verses persones, perd ehchcia quan aquella o totes moren, re- 
nuncien o esdevenen incapaces, llevat que sigui una altra la 
voluntat del causant, 
Les simples recomanacions de no disposar no tenen eficacia 

jurldica. 

Capitol VI 
Les substitucions hcreditbrics 

Secció i.“ 
La substitrrci6 vulgar 

Article 167 

EI testador pot instituir un hereu ulterior o segon, per a i  cas 
en quh el primer o l’anterior instituyt no arrihi a ésser-ho perquk 
no vulgui o perque no pugui. 

Llevat que sembli que és una altra la voluntat del testador, la 
substitució vulgar ordenada per IL un dels casos esmentats val 
per a l’altre, i I’ordenada pet al cas de premoriencia de l’hereu 
institu’it es fa extensiva a tots els altres casos, inciaent-hi el 
d’instituci6 sota condició suspensiva quan l’institu’it mor abans 
de complir-se la condici6, quan la condició resta incomplida o 
quan no arriba a néixer l’institu’lt que ja es trobava concebut, o 
quan l’hstituit ha estat decIarat absent. 

Article 165 Article 168 

El mode de compliment impossible o illícit es #e per no orde- 
nat, pexb sense que aixb impliqui la inefichcia de la institiicili 
d’hereu o del llegat gravats amb el mode, llevat que el seu com- 
pliment fos el motiu determinant de la instituci6, 
No es considera que el. mode sigui de compliment impossible 

quan es pot assolir Ia mateixa finalitat que perseguia el testador, 
encara que en un grau inferior o en termes diferents dels que 
havia ordenat. En aquest cas, a insthncies de la persona gravada 
amb el mode o de qualsevol de les persones legitimades per a 
demanar-ne el compliment, el jutge competent pot decretar, en 
expedient de jurisdicci6 volunthria, la commutació o la conver- 
si6 del mode. Quan el mode té cxhcter ben&fic o docent, eh Br- 

Un hereu pot ésser substitu’it per dos o més substituts i a I’in- 
revds. Els substituts poden &ser cridats tots junts o l’un en de- 
fecte de l’altre; en aquest darrer cas, el substitut del substitut 
s’entkn que també ho és del substitu’it. 

Diferents hereus poden &ser nomenats substituts vulgars en- 
tre ells, reciprocament. Si han estat institu’its en quotes desi- 
guals, la del cridat que no arriba a ésser hereu es defereix als 
altres institu’its en proporció a Ihrs p r e s  respectives, Si amb 
els cohereus és cridada a Ia substitució una altra persona, co- 
rrespon a aquesta una poni6 viril de la quota vacant i la resta 
correspon als hereus, en la proporció esmentada, En tot cas, 
preval allb que ha ordenat el testador. 



Articie 169 

La substitució vulgar pot ésser expressa o t%cita. 
Les substitucions pupiklm, excmplar, fide’icomiss?iria i pre- 

ventiva dc residu enclouen sempre la vulgar thcitc?; perb, quant 
a les dires primeres, solament respecte als béns procedents de 
I’herEncia del substituent. 

Article 170 

El substitut succeix el causant amb les mateixes limitacions i 
chegues imposades a i’instihilt que no ha arribat a ésser hereu, 
llevat que el testador hagi disposat de forma difemnt. 

Artictc 171 

El pare o la mare, mentre exerceixen la p M n  potestat sobre 
llur fill impúber, és a dir e1 menor de catorze anys, poden suhs- 
tituir-lo pupil-lament, en el testment que atorguin per a llar 
prbpiia herncia, en previsió qric mori abans d’amibar a l’edat de 
testar. 

També poden substituir el fill concebut que al temps de ndi- 
xer hagi de querlar sota llur phtria potestat. 

Articlc 172 

En la substitucih pupil+lar, el substitut té aquest earkter rcs- 
pecte als béns que, subsistint en morir I’imp~ber, ha adquirit 
aquest per herhcia D llegat del parc o de la mare que hagin dis- 
psat  la substituci6, i el d’hereu directe de I’impGher en l’he- 
rhncia relicta per aquest, sense quc sobre eIla pziguin els pares 
imposar en llur testment limitacions ni cbregues. Si nl pare i 
la mare ordenen substituci6 pupiI.Iaq subsisteixen ambdues res- 
pecte a liurs propis Mns, perh respecte als del pupil val sola- 
ment l’ordennda per l’dltim que mori. 

Article 173 

El pare solament pot designar com a skibstitut pupiHar en els 
Mns de E’irnpfiber procedents de la successiú de la mare, si 
aquesta no ho ha fet, algun o alguns dels germans materns de 
I’impliber i, en defecte cl’ells, altres parents materns d’aquest 
dins el quart grm; per manca d’uns i d’altres, i quant als artres 
Mns, la designa& del substitut pupildar pot recaure en qudse- 
vol persona capac de succeir. Aquesta norma és cl’aplicaci6 re- 
ciproca quant als béns de procedhcia paterna en ia substituci6 
piipiklar ordenada per la mare. 

En crls de no complir e1 parc o Ia mare el que disposa aquest 
,article, s6n considerats cridats com rl substituts pupilh-s els ex- 
pressats gemms o parents, per I’orcirc de hi successi6 intesta- 
da. 

Article 174 

La substituci6 vulgar expressa, si l’institu‘it és irnpfiber, com- 
prbn la pupillar thcita respecte als béns de l’herhcia relicta pel 
siibstituent, llevat en el crls d’haver estat stdxtituYts reciproca- 
ment dos germans, h u n  pfiber i l’aitre impúber; tot aixb, tret de 
disposici6 contrhria del testador. 

Secei6 3.‘ 
La snbstitució Exemplar 

Article 175 

La substitucib excmplar solament pot ésser ordenada per as- 
cendents de l’incapacitat que sigui legitimari d’aquests, i COM- 

prh, ulim els Mns del testador, els de i’incapacitat que no ha 
atorgat testament ni heretament universal. 

La validesa d’aquesta substituci6 requereix que l’ascendent 
deixi al substituit la liegftima que li correspongui i que la inca- 
pacitat, incbsa la natural per a testar, sigui declarada judicial- 
ment cn vida del descendent substituit, baldament sigui després 
d’haver estat disposada la substituci6. 

Article 176 

Si diversos ascendents substitueixen exemplarment el mateix 
descendent, preval Xa substituci6 disposada per l’ascerident 
mort de grau més prbxlm, i si aquests s6n del mateix grau, suc- 
ceixen en la mateixa h e h c i a  de I’incagag tats els substituts 
exemplars designats, en les qiiotes que resultin d’aplicar als as- 
cendents respectius les nomies de I’ordre successori intestat a 
favor d’aquests. En tot cas, els béns procedents de cadascuna de 
Ics herbcies dels ascendents que hagin disposat la substitucib 
corresponen al substitut exemplar respectivament designat. 

Article 177 

La substituci6 exemplar ha d’ésser ordenada a favor de d s  
scendents de l’incapac; en defecte d’aquests, a favor de de- 
scendents del testador, i, si hi manquen els uns i els altres, a 
favor de qualsevol persona capaq per a succeir. 

ArticIe 178 

La substitució exemplar queda sense efecte en cessar mlment 
I’estat tincapacitat del substitu’it , encara que despr6s no atorgui 
testament, i tarnu si el substitut premor a l  testador o a I’incapq, o 
quest  a l’ascendent. En cas de diversos ascendents, aquesta nor- 
ma s’aplica en relació amb la rcspectiva substitució exemplar, 

Article 179 

El que 6s disposat per a la substitució pupillar s’ilplicn a 
l’exemplar, en la mesura que ho permeti la seva nahiralesa. 
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EIS legitimaris de l’impúber o de l’incapag tinicament tenen 
dret a la ílegittima en la prbpia herencia d’aquests. En forma 
part la llegitirna que correspongui a l’impiiber o incapaq en les 
successions en les quals hagi estat disposada la substituci6. 

Capítol VII 
Els fideicomisos 

Semi6 1.” 
Els fideicornisos en general, lEurs classcs 

i llur interprctacih 

Article 180 

Els fide’icomisos poden &ser disposats en heretament, en tes- 
tament, en codicil i en donaci6 entre vius o per causa de murt. 

Els fide’icomisos ordenats en les donacions es regeixen per 
les normes establertes per als fideTcomisos ordenats en llegats, 
sempre que ho permeti llur naturalesa. 

Article 182 

Un fiduciari pot ésser substitu’it per diferents fideicomissaris i 
diferents fiduciaris per un sol fideicomissari. Si hi ha diferents 
fidekamissaris, poden ésser designats conjuntament, o l’un per 
a després be I’dtre, segons un ordre successiu de crides. Cada 
fidelcomissari és fiduciari respecte del fidei’comissari que el s e  
gueix immediatament. 

Els fide’icomissaris succeeixen sempre el fide’icomitent, enca- 
ra que ho siguin l’un per a desprQ de I’nltre. 

Els fiduciaris poden esser reciprocament fideicornissaris en 
la proporci6 que fixi el fidekomitent i, en defecte seu, en aque 
lla en que siguin fiduciaris. 

Article 182 

En la. substituci6 fidekomisshria, el fiduciari adquireix l’he- 
rhcia o el llegat amb el gravarnen que, finalitzat el termini o 
complerta la condici6, faci úhnsit al fidekomissari la totalitat o 
la quota fide‘icomesa de l’hertmcia o ei llegat. 

Article 183 

El fidelcomis d’herkncia o universal té per objecte la mateixa 
herencia o quota d’aquesta deferida a l’hereu fiduciari, i atribui- 
da, en la seva unitat, per a desprks d’aquest, al fideicomissari, o 
b6 una massa de Mns gen5ricament di€erenciada que el fideyce 
mitent hagi adquirit com a hereu d’una altra persona. 

El fidelcornis singular, o sia l’imposat al legatari, té per ob- 
jecte el mateix llegat o una part aliquota d’aquest. 

Article 184 

Tenen la consideració de llegats i es regeixen per les nomes 
d’aquests els fide’icomisos imposats a l’hareu l’objecte dels 

quals són b6ns o drets singulars o conjunts de coses, empreses o 
b h s  anblegs, o un usdefruit, baldament sigui universal, o sobre 
part aliquota de l’her&ncia. Si el fideYcomfs 6s de part aliquota i 
no de quota heredjthria, te la consideraci6 de llegat de part alí- 
quota, 

Els fidelcornisos imposats al legatari que tenen per objecte 
bens singulars o parts d’aquests compresos en el ilegat tenen la 
consideració de sublkgats. 

Article 185 

EIS fide’icomisos es poden ordenar sota termini o sota condi- 
ció, segons que l’herhcia o el llegat fide’icomesos, o una quota 
d’ells, es defereixin al fidelcomissari en acabar el temini esta- 
blert o en complir-se la condició ordenada pel testador, sens 
perjudici del dret del. fideicomissari a repudiar el Eideiicomís. Si 
la condició s’incompleix, no produeix efectes el fidekomis i 
I’hedncia o el llegat queden lliures de la substitució. 

Els fide’icamisos disposats per a després de mat el fiduciari tenen 
el carkter de condicianals, salvant voluntat cmühria del causant, 

Article 186 

Per a l’efectivitnt de les substitucions fide’icomisshries cal 
que el fideicomissari hagi nascut Q sigui concebut en ésser de- 
ferit el fidei’comís a favor seu, 

En la substittucid fidelcomissbitria a termini, el fidei’comissari 
que viu o ha estat cancebut quan l’herhcia o el llegat són defe- 
rits al primer fiduciari, adquireix el seu dret al ficlekomis, i 
aquest forma part be l’herhncla pcr elf relicta, encara que mori 
abans de deferir-se l’herbcia o el llegat a favor seu. El testador 
pot excloure aquesta transmissibilitat. 

En les substitucions fideicomissihies condicionals, si el fidel- 
comissari mor abans de comphse la condició, encara que so- 
brevisqui al fideicomitent, no adquireix cap dret al fidekomis. 

Article 187 

El fideYcomís es pot establir expressament o thcitament. Per- 
que e1 fide’icomís s’entengui imposat thcitament cai que la YO- 

luntat de disposar& s’infreixi clarament de les paraules 
emprades pel ficlei’cornitent , 

Article 188 

Implica substitució fidelcamisshria la prohibició de disposar 
ordenada pel testador, per tal que determinada persona adqui- 
reixi l’herhcia O e1 llegat despres que l’hereu o el legatari sub- 
jectes R la prohibiciii hagin succelt. 

Articlc 189 

Si és disposat pel testador que el seu hereu Q legatari deixi 
l’herhcia o el llegat, o una quota d’aquests, a una o més persa- 
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nes que et mateix tastador indica nominativament o per llurs 
circumsthncies, o 6s ordenat pel testador que els conservi per a 
aquestes persones, s’entén qiie és establerta substitnci6 fideko- 
missaria a favor d’elies per a després de morts tals hereus o le- 
gataris. Si e1 testador ha facultat de m6s a mes els dits hereus o 
legataris per a elegir entrc aquelles persanes o per a distribuir 
entre elles l%erhcia o el Negat, s’ha d’apliear el que disposa 
l’article 201. 

Articie 190 

Quan es dubta sobre si el testador ha disposat un fideicomís o 
ha formalat una recomanaciii o un simple prec, s’entén aixb 
darrer. Quan hi ha dubte respecte a si una substituci6 6s viilgar 
o fidekomissbia, s’entén que és vulgar. En e1 dubte, la substi- 
tució hde’icornissbria s’entén que és ordenada per a despds de 
la mort del fidticiari i amb carhcter de condicional per al cas 
que mori sense deixar fills. 

Article 191 

Si 6s imposada expressament o tjlcitament al fill o clescend- 
ent dcl fide‘icomitent la substitució fide’icomisshria a favor 
d’una persona que no compleix la dita conclici6, ham presu- 
meix per conjectura de pietat que el fiideYcomis fou disposat so- 
ta la condici6 que moris el €iduciati sense deixar filis o 
descendents. Aquesta norma només és aplicada si el fiduciari 
mancava de descendencia al temps de disposar-se el fidekomfs 
o si, en cas de tenir-ne, el fideicomitent n’ignarava l’existhncia. 

Articlc 192 

La instituci6 d’hereu o el Ilegat atorgats pel testador it favor 
dels seus fills o descendents, no pas a tots plegats, sinó guar- 
dant un determinat ordre cle crides que resulti de la mera desig- 
nacih nominativa Q de prelacions carn 6s aril la dei sexe, Xa 
primogenitura i altres d’anhlogues, s’entdn que és substituci6 
vulgar i no Eide’icomisshria, llevat que del testament o del codi- 
cil s’infereixi que la volunt;rt del testador fou d’establir una 
substitució fidei’comisshrin amb pluralitat de crides de fide’ico- 
missaris successius. 

ArticIe 133 

El testador pot disposar una substitució vulgar en fideicomis, 
o sia substituir vulgarment el fideicomissari cridat, per al cas 
que aquest no arribi a &ser-ho efectivament pel fet de no pader 
o no voler. 

Si el testador, amb la mateixa previsi6, empra en els fidelco- 
misos el concepte de dret de represcntaci6 o iin altre d’anhteg, 
hom presumeix que ha volgut disposar tina substituci6 vulgar 
en fideicomix. 

La sulxtituci6 vulgar en ficlcicomis no implica per si sola, en 
cap cas, que el substihiit que arribi a adquirir l’herhcia o el llegat 
querli gravat fideiicarnisshiament a favor del sdxtitut vulgar. 

Article 194 

En la substitució vulgar en fidei’comis disposada expressa- 
ment o tacitament a favor dels fills del substitut fideicomissari, 
perb sense designados per llurs noms o per una dtra circums- 
thncia particular que els individualitzi, sin6 genbricament, tant 
si aquell 6s fi11 del testador corn si no, són aplicables k s  normes 
que estableix l’artide 199. 

En aquests casos, si el testador no disposa una altra cosa, 
s’entén, de més a més, que és establerta la mateixa substitucid 
vulgar a favor dels fills i descendents del primer hereu institui’t. 
o legatari nomenat. 

Article 195 

En les substitucions fideicomisshries amb phuralitat de crides 
de fideicomissaris successius, I’herhcia a el llegat hdei‘come- 
sos o la quota d’aquests, es defereixen novament, en el temps o 
el cas previst pe1 testador, a favor del segon fideikornissari que 
correspongui segons l’ordre de crides fixat per aquell, i aixi 
successivament a favor d’un per a després de I’altre, fins al dar- 
rer fideicornissari, el qual queda lliure. 

Si el fideicornissari no arriba a fer seus, per qualsevol causa, 
l’lierkncia a el negat fidei’comesos, la deIaci6 fidehmisskia es 
reitera a favor del fideicomissari que Segueix en ordre, sens perju- 
dici de la substitució vulgar en fide’icomts disposada pel testador. 

Article 196 

En les substitucions ficle’icomisshies disposades per al cas de 
morir el fiduciari sense deixar fills, hom considera incomplida 
la condici6 si aquest en morir deixa algun fiu o descendent, bat 
dament sigui únic o sigui solament concebut perh arribi a nM- 
xer. 

S’enth que són compreses en aquest cas les substitucions en 
que la condici6 es troba formulada amb les expressions m o  
deixar fills>>, <<morir sense f d b  o altres d’mhkyptes, i íes con- 
figurades en el sentit que el fiduciari pugui disposar dels béns 
fide’icomesos si mor m b  fills o si en deixa. 

Quan la condició sigui que el fiduciari mori sense fills que 
tinguin o arribin a l’edat de testar, o que hi arribin abans o des- 
pres, o que sigui emprada una frase anhloga, si e1 fiduciari dei- 
xa en morir solament dgrm concebut o fills impúbers, 
!’efectivitat de la snbstituci6 resta en suspens fins que qualsevol 
d’clls no arriba a l ’dat  de testar i, en I’fnterirn, administren els 
béns de l’herhcia o del llegat els hereus del fiduciari, si el tes- 
tador no hi ha provdit. 

Articfc 197 

La substitució fidelcomisshria ordenada per a l  cas que el ñ- 
duciari <<no tingui filIw o en el sentit de poder disposar <<si te 
fills>> o en forma anhloga, i encara que la substitució no li sigui 
imposada clarament per a després de mort, s’entén que és refe- 
rida als fideYcomisos que s6n objecte de l’article anterior, llevat 
que la voluntat expressa del testador fos Ia d*atribuir a les dites 
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frases llur significat literal de tenir fills, encara que no li sobre 
visquin. En aquest darrer supbsit, hom enth que és establerta la 
substitució fide'icomisshria de residu, que solament permet al fi- 
úuciari, mentre visqui algun dels seus Ejlls, disposar per actes a 
títo1 onerós, salvant voluntat contrba del testador. 

Article 198 

En les substitucions fideYcornisshrries disposades per al cas de 
morir el fiduciari sense deixar fills, siguin o no amb pluralitat 
de crides de fide'icomissaris siiccessius, els fills posats en concli- 
ció no s6n considerats substituts fideicornissaris si no són cri- 
dats expressament com a fidekamissaris o substituts vulgars. 

Per excepció, els fills posats en condició s'entén que són cri- 
dats carn a substituts vulgars en fidei'cornís: 

1 .r Quan amb paraules clares i expresses el fide'icornknt im- 
posi al fill una carrega o una obligació que no podria complir si 
no tenia el carhcter de substitut. 

2." En cas que, després de designar el causant com a fide'ico- 
missaris els seus fills, cridi com a Últim fide'icornissari una altra 
persona. 

3.' Sempre que el fiduciari i els fide'icomissaris siguin fiils 
dei causant, per& sense ésser designat cap cl'ells pel seu nom O 

per una altra circurnsthcia que els individuafitzi. 
4.f Si e1 causant crida a la substitució els fills del fiduciari o 

del substitut fideicomissari més remot, en eI qual cas s'entdn 
que són cridats els respectius fills per ordre de proximitat de 
crida. 

Aquests fills, s'entén que són cridats corn a substituts vulgars 
en fideicomis o com a fideiicornissaris, segons que els fills del 
fiduciari o de 1'61th fideicomissari hagin estat cridats amb un 
carhcter o l'altre. 

Article í99 

Quan són diversos els fills posats en condició que resulten 
cridats corn a fideicomissaris per a desprbs de llur pare o corn a 
substituts vulgars en defecte d'aquest, entren en el fide'icomfs 
per parts iguals, i als descendents dels morts abans de la delaci6 
fidebmisskia per estirps, llevat que el fide'icomitent hagi di- 
posat que els esmentats fdls posats en condició enirin en el fi- 
ddcomís per l'ordre, el mode o la forma en quk el pare 
respectiu cridi la seva prbpia herhcia, o que hagi establert un 
altre ordre. 

Article 2W 

En les substitucions fide'icornisshries imposades al fiduciari a 
favar dels seus fills i als fills d'aquests, i aixll successivament en 
línia recta descendent, baldament e). testador no els designi per  
llurs noms o per una altra circumsthcia que els individualitzi, 
els dits fills i descendents entren en el fidelcomís respecte a allb 
que a llur pare hauria correspost per ordre de proximitat de 
grau, l'un desprds de I'aitre, excloent el m6s prkim al mbs re 
mot i dins el mateix grau per parts iguals, llevat que ei testador 
disposi altrament. 

Article 201 

Si el causant atribueix al fiduciari la facultat d'elegir el fidei'- 
comissari enee persones que designa per llurs noms o cirmms- 
thcies, o que formen un grup determinat, cal observar el que 
ell ha disposat i, supletbriament, les regles següents: 

1; L'elecció pot recaure en una, en diverses o en totes les 
persanes designades, per bé que, tractant-se de fills, el fiduciari 
nom& pot escollir néts que siguin fills d'un fill premort. 

2." Si elegeix diversos fideicomissaris, els pot fixar quotes 
iguals o desiguals; si no ho €a, ho s6n per parts iguals. 

3." No poden ésser imposades a I'elegit condicions, substitu- 
cions fideicornissitries, prohibicions de disposar ni cap altra CA- 
nega o lirnitaci6, perb li poden ésser ordenades substitucions 
vulgars a favor d'aitres designats. 

4." L'elecci6 ha d'bsser efectuada personalment, en testa- 
ment, codicil o heretament, en que hom ha d'expressar que es 
fa ús de la facultat d'elegir, i no és passible delegació ni poder. 
Si es fa per acte entre vius, ha de constar en escriptura pública, 
que 6s irrevocable, sdvant la facultat de nomenar un altre fidei'- 
comissari en cas de morir o renunciar el nomenat abans de de- 
ferir-se el fidelcomís. 
5." En defecte d'elecci6, els elegibles són fidei'comissaris per 

parts iguals. 

Article 202 

Quan el fiduciari es troba amb facultats per a distribuir l'he- 
rencia entre els fideicomissaris, s'aplica el que disposa l'article 
anterior, llevat que e1 testador disposi una altra cosa. 

Article 203 

EI fidelcom's imposat a un cohereu o collegatari no s'estén a 
la quota d'herhcia o el llegat obtinguts per substitució vulgar, 
perh si als que ha obtingut per dret d'acréixer. 

El fidelcamis imposat a I'hereu no $'esten al prellegat orde- 
nat a favor seu, ni inversament. 

Articie 204 

En les substitucions fide'icomisshries familiars, o sia aquelles 
en que d s  fidei'comissaris són eh fills del fiduciari o eIs fills dei 
primer fideicomissari cridat, bé ha siguin per Iinia recta de- 
scendent, de generaci6 en generaci6, o en lfnia col4ateral de 
gema a gema o, si fos el cas, de fills d'aquests, o bd combi- 
n'ant-se en ambd6s sentits, solament tenen efichcia les crides 
successives de fide'icomissaris a favor de persones que no pas- 
sin de ia segona generaci6, sense limitaci6 de nombre, entenent 
com a primera la dels fills propis del fiduciari. En cas de crida fi- 
dei'comisshia de fills del primer substitut fde'icomissari, aquests 
s6n considerats, ah efectes dei chmput, corn de segona genemid 

En les substitucions fidei'comiss:i,ries que no siguin familiars, 
solament tenen efichcia dues crides de fideicomi ssaris succes- 
sius, en el qual cas hom computa únicment les que arriben a 
ésser efectives i no les histades. 
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En cap cas no hi ha iimitaci6 de nombre en les cricles de fi- 
delcornissaris ~ucc~ssius a favor de persones que visquin al 
temps de morir el testador. 

Les crides de ficlekornissaris, en all6 que ultrapassin els li- 
mits que queden establerts, s’cntenen carn a no fetes. 

Article 205 

Sempre que el fiduciari cridat no arriba a 6sscr hereu o Iega- 
tari per qualsevol causa, opera en primer lloc la substitució vul- 
gar. A manca cl’aquesta substitució, el fide’icomissari passa a 
6sser fiduciari, si hi ha fide’icomissari posterior, i en defecte 
d’aquest passa a ésser hereu o legatari 1Eiuxe. En aquest cas no 
tk lloc el dret de transmissió. 

Secció 2.n 
Ji:ls efcctes del fideicomís mentre 

est& pendcn t 

1.‘ A inscriure el titol successori corresponent en cl Registre 
de la Propietat i inserir-hi literalment la clhsula fidekomissh- 
ria. 

2.” A invertir els rijners relictes sobrants, o els que s’obtin- 
guin desprbs, en dipbsits bancaris, en préstecs amb inter&s i ga- 
rantia real o en béns prudencialment segurs. 

3.‘ A dipositar sense demora en una Societat o Aghncia de 
valors, a la Caixa General de Dipbsit, o en d’altres establiments 
bancaris o d’estalvi, els valors mobiliaris, tot fent constar en el 
resguard corresponent llur condició de fide’icomesos. 

La garantia establerta en aquest articIe pot hser  substihiida, 
il. elecci6 del fiduciari, per una fiaqa suficient, sdvrlnt disposi- 
ci6 contrhria del testador. Si el fiduciari opta per la fianga, ha 
de prestar-la encara que eis fidelcornissaris immediats siguin 
fills o germans seus. 

El compliment de les obligacions establertes en aquest article 
i en els següents pot ésser exigit en tat temps per qualsevol fi- 
dekamissari o curador. Les despeses ocasionades pel que dis- 
posen els nheros  2.” i 3,’són a chrrec de l’herkncia o del llegat 
fide’ic omes0 s , 

Article 206 
Article 209 

El fiduciari ha de pren& inventari del Mns de l’herhcia o el Ile- 
gat fideimesos, en la firma i amb els requisits exigits pa a d e m -  
IE la quarta trekllihnica a chrrec de la mateixa herkncia o Hegat. 

Article 207 

Qualsevol fideicomissari pot exigir al fiduciari, si el testador no ha 
disposat el catrai, que ptesti caució bastant 1 a costa m a  en ses- 
retat dels bhs  mobles ñdeYcumsos, exclosos els no susceptibles & 
desaparició o alienaci6 i els que siguin objecte de dipbsit o inveni6. 

El fiduciari els fide‘n‘comissaris immediats del qual signin els 
seus fills o els seus germans no esth ’obligat a prestar-la, llevat 
que el testador l’hagi imposada. 

Si el fiducinri dissipa o danya greument els béns fidelcome- 
SOS, cl fideicomissari pot exigir-li caució en seguretat del paga- 
ment de la indemnitzacid dels danys i perjudicis causats pel seu 
capteniment. Si e1 Melcomís esth sutmhs a termini, el fidelco- 
missari pot optar entre la caució en els termes expressats o l’im- 
mediat trhsit dels Mns fide’icomesos. 

La cauci6 objecte d’aquest article i del següent 6s hipotechrirr 
o pignoratíccia; si no és possibk, pot ésser personal. En defecte 
d’aqucsta, es procedeix al dip6sit dels béns mobles que havia 
de gmintir, exceptuant-ne els que calguin per al scu ús i ei de la 
seva faamflia, o per a l’expIotaci6 dels bdns del fide’icornfs o per 
a l’exercici de la professió o l’ofici que exerceixi el fiduciari. 

La no prestació de caució mai no pot comportar que, el fidei- 
cornis es posi en adrninistracici 

A manca d’ncorcl sobre Ia prestací6 i la quantia de la caucid, 
cI fidelcornissari pot utilitzar ci procediment que estableix I’m- 
ticle 165 de la Llci T3ipotecsria. 

Article 208 

El €iiduciari esta obligatt5 respecte als b6ns fidei’comesos: 

EI fiduciari queda deutor per les obligacions dcl causant, 
sens perjudici de poder acccptar l’herkncin it benefici d’inventa- 
ri. Aixi mateix ha de satisfer les llegitimes, els llegats i totes les 
chegues de l’herhcia a c h e c  d’aquesta. 

Article 210 

Els béns fidekamesos que s’alienin per execuci6 hqosa per 
deutes del fide’icomitent o d’aquells de qui? respongui el fiW- 
comís, e1 rematant o adjudicatari els ha d’adquirir lliures del 
gravarnen ficleicomissari, posat que hagin estat citats els fidei- 
comissaris o el curador, 
L’execuci6 forgosa per deutes propis del fiduciari solament 

és procedent contra el seu dret de llegítima i trebellihica i con- 
tra els fmits i les rendes del fidekamis que li corresponen, Ile- 
vat que en la substitució hde‘icomisshria condicional el creditor 
prekreixi que s’alienin els béns amb subjecció ai que disposa e1 
parhgraf segon de 1 ’ article 2 1 7. 

Articllc 211 

Els hereus fiduciaris de quota d’herhncia poden demanar la 
partici6 i practicar-la eficapent amb els altres cohereus sense 
necessitat que hi intervinguin els fidelcomissaris, posat que es 
tracti d’un pur acte paríicional; ahament, cal l’autorització ju- 
dicial prevista a l’article 221. 

Nogensmenys, tot fidgicornissari td els drets que la llei airheix 
als cessionaris dels pardcips en la divisió de la cosa comuna. 

Aixb que s’ha disposat anteriorment tamM s’aplica n la divi- 
si6 de cosa comuna, si alguna participació indivisa es troba gra- 
vada de fidei’comís. Amb tot, si la cosa comuna és indivisible o 
es desmereix amb la Seva divisió, els comuners poden convenir 
que s’adjudiqui lliure del fideicomís a a l p  o alguns d’ells, el 
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qual ha de satisfer en diners les quotes dels altres, amb autorit- 
zacifi judicial pr&via al fiduciari, Aquest precepte s’apiica quan 
la particili heredithia regulada en els parhgrafs anteriors impli- 
ca divisi6 de cosa pertanyent a l’herkncia. 

La partici6 hereditaria e€ectuada pel mateix causant o per un 
comptador partidor designat per aquest i la intervinguda judi- 
cialment tenen efecte Adhuc per als fide’icornissaris, sens perju- 
dici de les accions d’impugnacid que siguin procedents. 

Artidc 212 

L’hereu o el legatari gravats de fidekomis solament en una 
part indivisa de I’herhcia O del Uegat deferits a favor seu, o en 
una quota d’aquests, poden procedir per si sols a dividir en dos 
lots o porcions l’herbncia o el llegat, un de lliure i l’altxe de fi- 
de‘icomh, segons les regles de la partici6 i despres de les notifi- 
cacions corresponents als fideicomi ssaris. 

Artide 213 

L’hereu fiduciari té l’ús i el gaudiment dels béns fide‘icome 
sos i de llurs subrogats i accessions, fa seus les rendes i els 
fruits i gaudeix de tots els altres drets que la llei atribueix al 
propietari, hdhuc respecte a tresors, mines, boscos i accions o 
participacions socials, perb allb que adquireix que no siguin 
fruits o rendes queda incorporat al fideicomís. 

Pel que fa als boscos, no s6n considerades fruits les tales que 
excedeixen els limits d’una explotaci6 racional. 

Pel que fa a les accions i les participacions en el capital de 
societats de tota mena, l’exercici de tots els drets politics co- 
rrespon a i  fiduciari, 

port, que s’estirna per l’augment de valor que els béns han ex- 
perimentat, sense que pugui excedir el preu de cost actualitzat. 

El fiduciari pot alterar la substancia de les coses, sempre que 
no disminueixi el seu valor, amb les limitacions que s’establei- 
xen en aquest Capl‘tol. 

Article 216 

El fiduciari té el deure d’exercitar les accions corresponents a 
l’herencia o al llegat fidei‘comesos. Les sentencies i les altres 
resolucions dictades en procediments o expedients en els quals 
hagi tingut intervenció el fiduciari, els laudes recaiguts en arbi- 
tratges de dret o d’equitat als quals s’hagi sotmgs i les transac- 
cions que hagi convingut no afecten els fidelcomissaris que no 
hagin estat citats o intervingut llevat que hi assenteixin, siguin 
favorables d fide’icads o facin referencia als actes que pugui 
realitzar el fiduciari per ell sol, 

Article 217 

El fiduciari pot alienar i gr3var els Mns fide‘icomesos en con- 
cepte de Iiiures, en els casos en gub ho permeti la llei o ho auto- 
ritzin ei testador o els fideicornissaris, d’acord amb el que es 
disposa en els articles seaents. 

En les substitucions fide’icomisshies condicionals, en cas de 
no haver imposat el fideicomitent una especial prohibició de 
disposar, el fiduciari pot realitzar vhlidament actes dispositius o 
de gravamen de tals béns, perb llur eficacia resta supeditada a 
la possible efectivitat de la dita substituci6, encara que en &ser 
atorgats aquells actes hom hagi silenciat el gravamen. En les 
substitucions fide’icornisshies a termini, el fiduciari no té 
aquesta facultat. 

Artide 214 
Article 218 

La consexvaci6 i l’administraci6 dels Mns fidei’comesos s6n 
funció obligada del fiduciari, el qual respon personalment amb 
la diligencia que correspon d’esmerqar en els bens propis. 

En conseqüencia, pertoca a I’hereu fiduciari el cobrament i el 
pagament dels cr&dits i els deutes a favar o a c h e c  de l’herh- 
cia fideilcomesa, i el pagament a costa seva de les despeses or- 
dinaries de conservació, els impostos sobre els productes, les 
pensions de cens, els censals, el preu d’arrendaments, els inte- 
ressos de deutes hereditaris i les chrregues anhlogues dels bens 
fide’icornesos. 

Les despeses extraordinhies de conservació o de refacci6, 
els impostos sobre el capital i les altres chrregues anjtlogues s6n 
satisfetes pel fiduciari a c&rrec de l’herhncia o del llegat. 

hrtick 215 

Totes les millores o tots els béns que el fiduciari incorpora 
materialment al ñde’icomís resten afectes al gravamen fidc’ico- 
missari, si b$ en deferir-se aquell, el fiduciari O els seus hereus 
poden optar per retirar les millores o incorporacions, si es pot 
fer sense detriment dels bens fidekomesos, o exigir-ne l’im- 

EI fiduciari esth facultat per ministeri de la llei per a alienar o 
gravar en concepte de lliures del fidekomis Mns de l’herhcia 
o el llegat fide‘icomesos en els casos següents: 

I.‘ Per fer seu ei que per llegítima Ii correspongui en la suc- 
cessió del fidelcomitent, salvant el que disposa l’article 360, i 
per satisfer Ies dels altres legitimaris. 

2.” Per pagar els deutes i les chegues hereditaris i tamM per 
satisfer els llegats. 

3 .r Per efectuar Ia detracció de la quarta treheiliitnica, 
4,’ Per atendre les despeses extraosdinhies de consemació i 

de refaacci6 dels béns del fidelcomis i de miIlores iitils i neces- 
shies. 

5: Per garantir amb penyora o hipoteca el prestec destinat a 
obres de construcció, arnpLiinci6 i millora de finques rústiques o 
urbanes o a extingir un deute hereditari mBs onerós. 

Article 219 

En I’aplicaciCi de I’article anterior han d’ésser observades les 
regles següents: 
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1.’ Solament quan en l’herkncia fide’icomesa no hi ha diners 
suficients, el. fiduciari esta facultat per a disposar d’dtres bens, 
que pot adjudicar-se, adjudicar en pagament, vendre, hipotecar 
o pignorar. Les adjudicacions shn fetes pel valor dels héns a1 
temps d’6sser efectuades. 

2.a Per als dits actes no cal la intervenció dels fidelcomissa- 
ris, perb és preceptiva la notiftcació prkvia que regulen els mi- 
des 225 i 226, amb aplicaci6 del que aquest mateix precepte 
disposa, 

3.n En la inscripci6 dels expressats actes en el Registre de Ja 
Propietat, hom cancella d’ofici I’expressi6 registra1 del grava- 
men ficie’icomissari. 

Article 220 

El fidiiciari est& facultat, respecte als béns fideicornesos, pcr 
a realitzar per si sol, sota la seva responsabilitat, cls actes se- 
giients: 

1.‘ Vendre els béns mobles que puguin conservar-se i els 
frrrits relictes pel fideilcomitent. 

2.” Retrovendre béns comprats a carta dc gracia o amb pacte 
de retre, atorgar les aIicnacions a qu& s’hagi obligat el fiddlco- 
mitent i les procedents d’tin dret d’opcili, redimir censos i cen- 
sals i consentir la cancellaci6 d’inscripcions d’hipotcca o 
d’aItres garantics constitu’ides en garantia de crkdits hereditaris 
ja extingits o qiie se satisfacin, sempre que els interessats exi- 
geixin els actcs expressats. 

3.’ Concertar convenir; cn matEria d’expropiaci6 forpsa i ac- 
ceptar indemnitzacions per sinistres assegurats Q per dany res- 
cabalat pel responsabk 

4.t Substituir, sense demora i sens detriment de1 fideicomis, 
les coses que es desgastin per I ’ h ,  i entre cllcs els objectcs del 
parament de casa, els utensilis, els mobiliaris, els vehicles, les 
cavalleries i les mhcpines, les eines, els instruments, el bestiar, 
els animals de treball i de cria, Ics mercaderies, les primeres 
mathics, els ormeigs i els altres elements anhlegs propis d’una 
emprcsa o explotacih agricola, comercial o indristrial. 

Els E n s  fide’icomesos objecte d’aqrmts actes qricden lliures 
del grdvamen hdc’icomissari i, en lloc d’clIs, hi queden d a t e s  
en diner o en altres béns obtinguts pel fiduciari. 

Article 221 

El fiduciari pot alienar com a lliures E n s  subjectes ii fidei’co- 
mis per tat de recmplagar-las per d’altres, a fi d’obtenir-ne més 
rendiment o utilitat, a judici i amb autoritzaci6 prkvia del jutge 
competent. 

No 6s procedent aquesta subrogació real si cl fideicomitent 
l’ha prohibida expressament o ha disposat una especial prohibi- 
ció de disposar incompatible amb la subrogació. Si el frdeko- 
mitent ha pennks i regalat la subrogació, hom s’ha d’atenir al 
que ell ha disposat. 

L’autorització judicial a qu& es refereix el primer parhgraf 
d’aquest article s’acamoda al procediment de jurisdic& volun- 
thrin, amb notificaci6 prkvia als fideTcomissaris i al curador, si 
n’hi ha, sense que sigui indispensable la subhasta. E1 jutge ha 
de practicar les proves que estimi convenients, especialment pel 

que fa a la justa valoració dels béns i, si autoritza la suibmgaci6, 
ha d’adoptar les mesures que cregui procedents per a la seva 
normal efectivitat i el consegüent: alliberament del gravarnen fi- 
delcomissari dels b6ns reemplagats i la subjeccib al mateix gra- 
varnen dels béns adquirits. Ijes despeses d’aquest procediment 
no s6n mai a chrec del fideycomis, 

Article 222 

En cas que ja no hi pugui haver més fide‘icomissaris cridats 
que els vivents o llurs descendents, no és necesshria l’autoritza- 
ci6 judicial prevista en 1,article anterior quan presten consenti- 
ment, que no implica ren6ncia al fide’lcomís, tots els possibles 
fideicornissaris vivents. Pels menors i els incapagos actuen llurs 
representants legals. Es poden adoptar les mesures de garantia 
que es creguin oportunes. 

Article 223 

El testador pot autoritzar el fiduciari per a &ena i gravar, 
per actes entre vius i en concepte de Iliures, tots u alguns dels 
bens fide’icomesos. Quan l’arnplitud d’aquesta autorització atri- 
bueixi al fiduciari la facultat de disposar prhpia del fidekomis 
de residu, hom s’ha d’atcnix a les normes que el regulen, 

Article 224 

El fiduciari pot alienar i gravar en concepte de Uiures de fi- 
dei‘comis els Kns que hi estan subjectes, mitjanpnt el consenti- 
ment de futur, de present o de prethrit, de tots els 
fide’icornissark que efectivament arribin a &ser-ho en deferir-se 
el fide‘icomis. 

L’mtorització de futur solament allibera els béns que el íidu- 
ciari aliena o grava efectivament, perb no implica renúncia totat 
al fide‘icomis, 

L’assentiment prestat pel fide’icomissari d vincula, perh en la 
successi6 fide’icomiss~a mndicimal aquesta vinculació   ini ca- 
ment té efecte si el fideicomissari arriba efectivament a &ser-ho. 

Article 225 

Quan és preceptiu, o el fiwcirari estima convenient de notifi- 
car als fide’icomissnris els actes que pretén realitzar sobre els 
béns del fide‘icomis, ho ha de soWicitar per mitja del jutge com- 
petent, pels trhi ts  de jurisdicció voluntkia, o ho ha de notifi- 
car per acta notarial. 

Les notificacions han d’ésser fetes a tots els ficleYcomissaris 
llavors existents i detemhíits, i a l’ascendent dels que no ho si- 
guin, i, si no és possible, al curador, que ha d’ésser nomenat, si 
no n’hi ha, i s’hi han d’expressar les circumsthcies de l’acte 
projectat, Als fide’icomissaris de parador, ignorat la notificacili 
se’ls fa per edictes. 

Es pot íormular oposició judicialment en el termini d’un 
mes, la qual casa, si escau, un cop fomatitzada, s’ha de fer 
constar en l’acta notarial. 



L’oposici6 se substancia pels trhmits dels incidents, i sola- 
ment es pot fonamentar en ilkgalitat o frau del fiduciari, o en e1 
€et de no haver-se ajustat aquest als termes de la notificaci6. 
Tan bon punt transcorregut el termini de I’riItima notificaci6 
sense oposició, o desestimada la formulada, el fiduciari pot re- 
alitzar l’acte projectat, 

Article 226 

En cas de possibles fídei’comissaris que no hagin nascut ni 
estat concebuts h notificaci6 ha d’ésser feta als qui serien els 
seus ascendents més immediats que visquin. Si la personalitat 
dels possibles fide’icomissaris només 6s determinable per algun 
esdeveniment €utur, ha &&ser feta ia notificació a un curador 
que exerceixi la representaci6 i la defensa dels interessos 
d’aquests fide’icomissaris. El mateix fidei’comitent pot, en dis- 
posar el fideicomis, o en tastament o cn codicil posteriors, no- 
menar un o diversos curadors i llurs suplents. Aquest c&mc es 
regeix per les nomes dels marmessors i correspon el seu nome- 
nament, en defxte del nomenat pel testador o si mancaven els d e  
signats, al jutge competent, pels úhmits de jurisdia56 volunthria. 

EI chrrec de curador subsisteix en cada siiccessicí rnenwe per- 
sisteix la situaci6 que l’ha originat. El curador ha de procedir en 
tot cas amb autoritzacih judicial prkvia, i les despeses que oca- 
simi la seva actuacili i ,  si és el cas, el seu nomenament judicial, 
són a chrrec del fidekomis. 

Article 227 

Mentre el fideicornis no sigui deferit al fidekomissari, aquest 
pot alienar, gravar, renunciar i assenyalar per a l’embargament 
el seu dret d’adquirir l’herhcia o el llegat fidekomesos. L’alie- 
naci6, el gravamen o l’embargament s’han de limitar als Mns 
que li corresponguin cn deferir-se eI fidelcomfs. Si en la substi- 
tució condicional hom n~ arribava a deferir el fidekurnls, els 
expressats actes queden sense efecte. 

Durant aquest periode de pendhcia de1 €iciekom’s, els fidel- 
comissaris, o si & cl cas cl curador, poden pretendre la declara- 
ci6 judicial del seu dret o el carhcter fidelcorn& dels b h s .  
Tamb6 poden impugnar judicialment els actes de disposici6 
atorgats pel fiduciari, perb mentre no es defereixi el ficleiIcomfs 
les sentencies que donin lloc a la impugnació únicament poden 
&ser executades en la mesura necesshria per a salvaguardar im- 
mcdiatammt els interessos dels fidelcarnissaris. 

Article 228 

En les substitucions fideilcomisshries a termini el fiduciari pot 
anticipar la delació del fidelcornis rnitjanpnt renrincia del seu 
dret a favor del fideibomissari immediatament cridat, i cdir a 
tercer, per6 no a títol de cens, el simple aprofitament dels E n s  
fide‘icomesos fins que venci el tcrmini, sense quedar exonerat 
de les seves obligacions, tot responent dels perjudicis que e1 fi- 
dekomis sofreixi per culpa del cessionari. 

En les substitucions fideYcomisshries condicionals no es pot 
anticipar Ia delacili del fideicomis i ,  si e1 fiduciari el renuncia a 

favor del fide’icomissari, s’entdn que nom& n’ha cedit l’apmfi- 
tment. Aixh no obstant, esta facultat per a efectuar la dita ces- 
si6 a favor de tercer i dunar a cens immobles del fideicornis, 
amb subjecci6 al qiie disposa el par3graf segon de l’article 
217. 

Articlc 229 

Qualsevol hereu fiduciari que accepta 1 ’herhcia fideicomesa 
i practica el degut inventari ié dret a la quarta trebel.lihnica, si el 
testador no I’ha prohibida. 

EI testador o l’heretant poden establir les regles a qu& s’ha de 
subjectar la trebelWmica; en defecte d’aquestes, regeixen les 
normes contingudes en aquesta scccili. 

Article 230 

L’inventari ha de quedar clos dins els cent vuitanta dies natu- 
rals a comptar de la delació de l’herhncia a favor cleI fiduciari, o 
be dins un any, si el fide‘icomitent ha mort o ha tingut I’últirna 
residencia habitual a l’estranger o si el fiduciari no resideix al 
domicili on radiquen la major part dels Uns hereditaris. 

L’inventari ha d’6sser formalitzat notarialment o judicial- 
ment i s’hi han de ressenyar els béns relictes i llir valor en 
obrir-se la successió i els deutes i Ies carregues hereditaris, amb 
indicaci6 de llur import. No cat detallar els elements del para- 
ment de casa, les empreses o els negocis, les coses universah O 

el conjunt de coses ni expressar el fi a que respon la formació 
de l’inventari. 

No és considerat corn a pres en forma l’inventiui quan, a sa- 
buda del fiduciari, no hi figuren tots els béns i tots els deutes, ni 
quan ha estat confeccionat en frau dels fidelcornissaris, Per a la 
formació de l’hventari no cal citar cap persona, perb hi poden 
intervenir els fideicornissaris que ho sollicitin, 

L’inventari de l’herhcia pres en temps i en fuma per qual- 
sevol altra persona aprofita al fiduciari, 

Article 231 

La prohibicih de la trebel4iiwica salament és eñcag si el cau- 
sant ha manifestat en l’heretament o en el testament la seva vo- 
luntat que el fiduciari no la percebi, o si ha expressat que la 
substitució s’ha de produir sense cap detracci6, O finicament 
amb la de determinats béns o quantitats. No enclou prohibicih 
la simple manifestwi6 del testador que la substitucid sigui de 
tots els Mns o de tota l’herhncia. 

Aixb no obstant, quan el fiduciari 6s descendent del testador, 
solament 6s eficac la prohibició de la trebel-lihica feta amb pa- 
raules expresses i no altrament. 

EI dret a la trebel.iihica s’extingeix per renhcia expressa o 
thcita, S’entdn renunciada si, amb coneixement d’quest dret, el 
fiduciari o els seus hereus lliuren al fiddicomissari la possessió 
de I’herkncia. 



Articlc 232 

Només té drct a la quarta treheI*li&nica I’hereu fiduciari que 
adquireix en primer lloc I’hcrhncia fide’icomesa, el qual pot de- 
treure-la tan bon punt acceptada i satisfets, consignats o íkm- 
Gats tatalment els seus deutes, chrregues i llegítimes, exclosa la 
del fiduciari, si fos el cas. L’esmentat dret es transmet als he- 
reus del fiduciari. Si aquest, podent detreure-la, no ho fa i m i f e s -  
ta la seva voluntat d’afavorir amb ella el fideYcomissari lrnínedlat 
gravat, aquest la pot dctreure en el seu &.a, i aixi successivanrent. 

Artick 233 

La trebeklibica consisteix en la quarta part dels b h s  relictes 
pel fiidei’comitent, deduiits els seus deutes, les despeses de la se- 
va darrera malaltia, d’entenrameirt i fiineral, les d’inventari i de 
defensa dels b6ns hereditaris, els llegats per a fins piadosos, be- 
nhfics o docents i les llegítimes causades, hdhuc Ia del fiduciari 
que sigui legitimari. El fidiicirtri cohereu té dret a una pad dc la 
trcbcl.lihcia proporcional a la seva qnota herdithria fideicomestl. 

Per a determinar la trebeliihica no s’inclouien en l’herhncia 
els b6ns perduts i els deterioraments soferts per cas fortuil des- 
prés & mort el testador i abans de detreta o reslarnada la trebellih- 
nica. No dn imputables els fruits percebuts per l’herar fiduciari. 

La detracció p t  Gssw efectuada d’un cop o en diverses vega- 
des, en diners o en altres E n s  de 1’hcrEncia que no siguin els de 
millor condkib, i 6s regida pel que disposen els articles 218 i 219. 

De la trebel-lihnica encara no percebuda han d’ésser dedui& 
les indemnitzacions que, si escau, e1 fiduciari hagi d’abonar per 
les responsabilitats que en aquesta qualitat hagi contret. 

Articfc 234 

Si abans de deferir-se el fide’icornfs el fidnciari no ha detret la 
quarta trehel-lihnica, ell o els seus causahavents poden exigir-ne 
el pagament al fideYcomissari, amb els interessos venpts d’en- 
qh de Ia reclamaci6 judiciat. 

El fideYcurnissari ha de formar un lot sucicient de MS de I’herh- 
cia fidelcomem per a adjudicar-lo en pagament & la trebeHibicn, el 
qual lm dc contenir proporcionalment, em tant qne sigui possible, 
Mns hereditaris de la Mateixa es@ie i de la mateixa qualitat, esti- 
mats tots per llur valor al temps de morir el fide’icomitent. 

Tan bon punt aquest lot ha estat format, el fide’icornissui pot 
o p u  per satisfcr la trebeilibica en diners en la quantitat co- 
rresponent al valor actkial dels Mns components del dit lot, perb 
a t h  l h ~ r  estat material. en morir e1 fideicomitent, 

Seccid 4.” 
Els efcctes del fideicamis 

al moment dc la scva delaci6 

Articlu 235 

Vencut el termini o cornp,drta la condici6, té lloc delaci6 
de1 fidekomis li favor del fidelcamissari que no ha reminciat 
abans el seu dret. 

Per a adquirir l’herhncia o el llegat fideicomesos no cal l’ac- 
ceptació del fidekornissari, perb aquest, mentre no els accepti 
expressament o thcita, pot renunciar-los. 

En la delaci6 fide‘icomissbia srrccessiva hom considera 
que la nova delaci6 lla tingut lla: al temps de frustrar-se 
1 ’anterior. 

Article 236 

La delaci6 a favor del fide’icomissari li atribueix la condici6 
d’hereu o de legatari i amb aquest carkter fa seva l’hedncia o 
el llegat n una quota d’ells, segons el contingut de Mns i drets 
ai temps d’obrir-se Ia successi6 del fideicomitent, amb aplica- 
ci6 dei principi de subrogaci6 real. Així han d’hser lliu- 
rats al i’idekoomissari aquells b h s  que el fiduciari hagi 
adquirit per compra amb diners procedents de l’herbncia 
fidckomesa. 

ArticIe 237 

Deferit el fide’icornís, el fiduciari o els seus hereus han de 
lliurar la possessió de l’herkncia o el llegat fidelci’cernesos al fi- 
deicomissari dins els trenta dies naturals segiients il aquell en 
qui3 rebin el requeriment notarial o juclicid conesponent. Si XZQ 

ho realitzen, tenen la consideraci6 de mers detentors i no fan 
seus els fruits a partir d’aquell moment, i el fideicomissari cn 
pot recaptar la posscssi6 Adhuc mitjnnqant l’interdicte d’adqui- 
rir. 

Si dins el dit termini el fiduciari o els seus hereus requerei- 
xen notarialment al fidelcomissari la constitucid d’iin dret de 
retenció de conformitat amb la Llei per n algun dels crkdits a 
quk fa referimcia l’xticle 240, i n’assenyalen l’irnpart, poden 
retenir la dita possessió. 

Article 238 

Subsisteix el &et de reten& que estableix l’article anterior 
mentre la quantitat total fixada no ha estat consignada, hanqada 
o satisfeta, de resultes de la seva posterior comprovaci6 defini- 
tiva. La garantia pot ésser personal, pignoraticia o hipotechria. 
Aquesta liltima pot &ser constituida sobre immobles del fidey- 
comis condicional, 

Article 239 

T,’hereu fideicomissari respon, des que adquireix el fidelco- 
mis, dels deutes i les ckegues hereditaris que no han estat pa- 
gats amb b6ns de I’herkncia, dels deutes legalment contrets per 
l’hereu fiduciari a chrrec del mateix fidekomis i dels que deter- 
mina l’article següent. 

Nogensmenys, l’hereu fidcifcomissari p t  acceptar a benefici 
d’inventari l’herhcia fidehmesa, en e1 qual cas els terminis 
compten des de la delaci6 dei fidelcomis, i li aprofita l’inventari 
que legalment hagi pres l’hereu fiduciari, si ha acceptat I’herEn- 
cia ;un11 el dit benefici. 
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Article 240 

Tan bon punt deferit el fideicomis, el fiduciari o els seus h e  
reus tenen dret it exigir al fideicarnissari: 

1.‘ El Uiwitment o l’abonament de les millores o les incorpm 
racions efectuades a chrw del fiduciari en els termes previstos 
en l’article 215. 

2.” El reemborsament de les despeses pagades pel fiduciari 
que siguin a c h w  del fide’icomis, 

3,r El reintegrament de les quantitats que el fiduciari hagi sa- 
tisfet a c k e c  seu per rat5 de deutes i chegues herdithries, l l e  
gitimes, llegats a chrrec de l’herhcia, ampliacions de capital 
social. i altres conceptes anhlegs. 

4.’ El cobrament dels crhdits exigibles que el fiduciari tingui 
pendents de cobrament contra el fideicornitent. 

El fiduciari no pot pretendre interessos per aquestes quanti- 
tats mentre no les reclami judicialment. 

Article 241 

Un cop adquirit el fide‘icomís, el fideicomissari pot impugnar 
per jneficaqos tots els actes d’alienaci6 i de gravarnen que el fi- 
duciari hagi efectuat en frau o perjudici de l’herhcia o el llegat 
fideksmesos, i reivindicar els béns alienats o gravats indeguda- 
ment a efectes de la substitucih condicional, sens perjudici del 
que disposen l’article 225 i la Llei hipotechria, perb no pot re 
clamar els fruits anteriors, 

Article 242 

Els actes cl’aIienaci6 i de gravarnen a que es refereix i’article 
anterior s6n eficagos en tant que siguin imputables als concep 
tes a que el fiduciari o els seus hereus tinguin dret o que acredi- 
tin contra ei fide‘icomís, en deferir-se aquest, segons l’article 
240, i en la mesura que ho permeti la quantitat total a qub el fi- 
duciari tingui dret pels conceptes indicats, desprds de deduir tot 
el que hagi d’indemnitzar per les seves responsabilitats en el fi- 
deicomis. 

En cas que Ia quantitat indicada no cobreixi el valor deis 
ó6ns realitzats i els gravhmens imposats, referits sempre a I’es- 
timacid que tenien en ésser atorgats, iinicament se sostenen 
corn a eficqos els que, per ordre cronoIQgic de mes antiguitat, 
chpiguen en aquella quantitat, amb prefdncia dels atorgats n 
titot onerhs en escriptura o documents públics a favor cl’adqui- 
rents que no hagin tingut coneixement, sense cuIpa, per part 
d’ells, del gravarnen fide’icomissari no inscrit en el Registre de 
la Propietat. D’lguaI preferhcia gaudeixen els actes atorgats 
amb la simple invocaci6 de fer vaier aquesta imputació, balda- 
ment no s’han complert els requisits prescrits en els articles 21 8 
i 219. 

Eis tercers adquirents poden oposar aquesta imputació a les 
accions que, segons aquest article, pugui exercitar el fidee‘ico- 
missari. FA cas que aquest negui simplement l’existkncia dels 
expressats credits o drets del fiduciari, n’incumkh la prova als 
terccrs adquirents, que fan valer la imputacili. 

Secci6 5.” 
EI fideicomís de residir 

Article 243 

En el fidekomfs de residu el fiduciari, sigui a termini o con- 
dicional, resulta facultat pel testador per a disposar de l’herkn- 
cia o del llegat fide‘icomesos, perquk ahf ho autoritza 
expressament, o perque estableix que aquells Mns dels quals no 
hagi disposat el fiduciari facin trhmit al fide‘icomissari. 
TamM existeix fidelcomís de residu quan el testador concre- 

ta la substituci6 fidekomissbia a la resta dels seus béns que 
l’hereu o el legatari conserven aI temps de deferir-se el fide’ico- 
mis, per no haver-ne disposat. 

No hi ha fide’icarnís de residu, encara que hom empri aquesta 
denominació, si l’hereu O el legatari resulten expressament au- 
toritzats pel testador per a áisposar lliurement dels béns de i’he- 
rkncia o el llegat per actes entre vius i per causa de mort, tot 
designant per a després de morir aquells un substitut o substi- 
tuts. En aquest cas es considera que ha estat ordenada una subs- 
tittici6 preventiva de residu. 

Article 244 

L’hhereu o el legatari gravats de fidekomis de residu, ultra les 
facultats de tat fiduciari subjecte a ñde’icomis, poden realitzar, 
respecte als bens de I’herencia o el llegat, els actes segiients: 

1 .‘ Alienar-los, gravar-los o disposame d’aiüa manera per actes 
entre vius a tltol onerds, en concepte de lliures del fide”icomís. 

2.“ Transformar-bs, esrnerpr-las o consumir-los per a la sa- 
tisfacci6 de Ies seves necessitats prbpies i les de Ia seva familia, 
Sense haver de procedir a llur reposició, 

Si el testador només autoritza la venda, pot, de mds a més, 
realitzar els actes expressats en el parhgraf anterior. 

Article 245 

La facultat dispositiva esmentada en l’articie anterior resta 
subjecta. a les regles següents: 

1.” Actuen les especials limitacions, els terminis, les concli- 
cims i les aitres prevencions licites que estableixi el testador. 

Llevat de voluntat contrbia del testador, si faculta el fiducia- 
ri per a disposar, amb autorització de la persona O de les perso- 
nes designades a I’efecte, queda lliure d’aquesb lirnitaci6 si les 
dites persones han mort, han renunciat Q han quedat incapacita- 
des, tret que resulti &ser una altra la voluntat del causant. A 
aquestes persones, els són aplicabres els preceptes relatius als 
marmessors particulars, en tant que ho permetin la natirraksa i 
la durada indefinida de la missi6 que els ha estat encomanada, 

2.” El gravarnen fidekomissari subsisteix no solament sobre 
els mateixos Mns relictes pel testador que el fiduciari conservi 
en ésser deferit el fideicomis, sin6 també sobre els diners o els 
béns que per subrogacih real han reemplqat els altres béns fi- 
dekomesos, sia o no per efecte de la dita facultat dispositiva 
del fiduciari, que s’estén tamM als Wns subrogats. 

3.a Si el fidelcomís de residu 6s d’hexhcia, el fiduciari no 
pot alienar o gravar la quarta part dels béns hereditaris, que 
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queda reservada per il després de la seva mort a favor dels Eideil- 
comissaris que en atpelIn sa6 existeixin, els quals en vida del 
fiduciari poden demanar llur determinaci6, conformement a les 
regles de la reclamacih de la quarta trebellihnica. El fidelcomi- 
tent pot eliminar aquesta limitacib. S’enth que I’ha eliminada 
si ha autoritzat expressament el fiduciari per it disposar de la to- 
talitat dels béns fide’icornesas o per a lliurar-losp 

4.” En l’exercici de les seves facultats dispositives, el fiducia- 
ri ha d’actuar de bona fe, sense hnim de defraudar el fideiicornis. 

sidu, perb la caució i el dipbsit es limiten a la quarta part de 
I’herhcia fide’icomcsa a la qwl  fa referhncia l’article 245, en 
els casos en qu& sigui procedent reservar-la. 

LES qiiestions no regulades en aquest article i en els prece 
dents han d’bsser resoltes aplicant els preceptes de les substitu- 
cions fide’icomissilries en general, sempre que ho permeti la 
prbpia naturalesa i classe del fide’icomís de residu. 

Secci6 6: 
L’extinci6 dels fideicamisos 

Article 241i 
Article 249 

Si el fideycomitent l’autoritza expressament, el fiduciari pot 
fer donacions o altres actes de mera liberalitat que no siguin per 
causa de mort. 

L’adquisicid de bens en virtut d’aquests actes és en concepte 
de lliure. Si cl fiduciari fa ris de la facultat cle revocar que s’ha 
reservatt, els b6ns restcn subjectes al gravarnen fideicomissari. 

SaIvant que el fidekomitcnt disposi altrament, queden lliures 
els b h s  mobles fidelcomesos, o lliirs subrogats, que al temps 
de deferir-se el fideikamis estiguin incorporats o destinats mrl- 

terialment per vatnntat del fiduciari al seu propi patrimoni, o 
que siguin passeits per altres persones públicament i pncíficir- 
ment com a seus, a s;ibuda del fiduciari. 

Article 247 

La wrhstituciii fidci‘comisshria de residu subordinada al fet 
que, en morir cl fiduciari, quedin de l’herhia o e1 llegat bens 
dels quals aquest no hagi disposat, el faculta per a disposar, per 
actes entre vius a títol nneriis, en concepte de lliures, de tots els 
Mns del fide’icomis, sensc limitacih altra que la derivada, si és 
el cas, del mimem primer de l’article 244, i per a fer seiis cl fi- 
duciari els diners i els béns que s’obtinguin per efecte dels dits 
actes dispositius. 

Aixb que aquí s’ordena 6s iiplicat a la substituci6 fideicomis- 
shria dc residu quan el testador la circumscriu expressament a 
la resta dels béns d’una herkncia o un Hegat que e1 fiduciari 
conserva en deferir-se el ficle’icornis perqui: no n’ha disposat. 

Per tal que s’entengui que un ficie’icomis de residu 6s 
rl’aqwsta classe, cal que la voluntat de1 testador no ofereixi 
dubtes 

Article 248 

L’autoritxacili per a disposar en el fidekomis de residu sola- 
ment s’cnt6n que k s  concdida a l’hereu o el legatari i, si és el 
cas, als substituts cridats per substituci6 valgar expressa, llevat 
que e1 testador ho disposi altrament. 

La substitucih firde’icomisshia de residu enclou Ia vulgar tkita. 
El valor dels béns subjectes a fidekomis de residu dels quals 

hagin disposat l’fiereu o el legatari, ha d’8sser imputat a a lb  
que per llegítima o qiiarta trcbetliihic;~ o altres crkiits o clrects 
aquests puguin pretendre contra el fideicomis. 

Les disposicions sobre inventari, crluci6 i ali res prevencions 
dels articles 206, 207 i 208 s6an iiplicables al fidekomis de re- 

El fidekomis s’cxtingeix: 
1,‘ Quan no resta cap fideicornissari amb dret al fideicom’s, 

ni per via de substitucib vulgar. 
2.” En complir-se de la condició en la substituci6 fide’icomis- 

shha condicional. 
3.‘ En arribar-se a les crides de fideiicamissaris que sobrepas- 

sin els límits legals permesos. 
4.t Per causes derivades dels preceptes d’aqiicsta llei. 
La substitució fide‘icomisshria que deph de la condició de no 

atorgar testament el fiduciari queda sense efecte quan l’hereu o 
el legatari atorguen testament obert davant notari, salvant que el 
testador disposi altrament. 

Capftol WiI 
La sulostituci6 preventiva de residu 

Article 250 

S’entén que és establerta substitució preventiva de residu en 
el cas a qiie es refereix el par&@’ tercer de l’article 243, i tam- 
1x5 quan el testador, en previsió que algun hereu o legatari mori 
sense deixar hereu voluntari, crida una o mks pcrsones pcr tal 
que a la mort d’aquelles facin seus els béns que hagin adquirit 
amb aquest carhcter del testador i dels guals no hagin disposat 
per actes entre vius, donacib, institucih d’hereu, llegat o una al- 
tra liberalitat, 

La delacid a hvor dels substituts preventius de residu sola- 
ment t& lloc si l’hereu o e1 legatari moren intestats, i s’entEn que 
aixb ha ocorregut quan moren sense testament o amb testament 
que sigui nul, revocat O ineficag, Q si per una altra causa l’hereu 
instituit no arriba a succeir--Los, llevat que sigui una altra la vo- 
luntat del testador. La substituci6 no té lloc si moren amb hereu 
instituit cn heretament quc arribi a ésser-ho, perb preval la 
substitució preventiva de residu en cas d’ésser l’hereu o legatari 
substitiiit cbnjuge del causant que, ensems amb aquest, hagi 
atorgat heretament preventitr. 

Article 251 

En totes les modalitats de la substitució preventiva de residu, 
els Mns dels quals 1’hereu o el. legatari no hagin disposat per 
actes entre vius o per causa de mort s6n adquirits pels substituts 
preventius de residu corn a successors del testador. 



Salvant la disposici6 expressa del testador, queden exclosos 
de la substituci6 aquells béns a qu& es refereix el darrer pa& 
graf de l’article 246, 

La substitució preventiva de residu enclou la vulgar thcita si 
el testador no estableix el contrari, i resta sense efecte per re- 
núncia o indignitat successbria de tots els substituts, o pel fet de 
premorir tots aquests a l’hereu Q al legatari substitu’its, 

Capítol E 
Els Hegats 

Secció i.“ 
Els Ilcgats i llurs efcctcs 

Articlc 252 

El testador pot ordenar llegats en testament, en codicil o en 
membria testarnentihia, 

Les normes d’aquest capítol s’apliquen supletbriament a les 
atribucions d’usdefruit pactades en capftuls matrimonials a fa- 
vor de cbnjuges, en tant que ho permetin llur naturalesa i lhir 
irrevocabilitat, i als assenyalaments i assignacions de llegítimes 
o de dots disposats tamb6 en capítols. 

Article 253 

Es poden ordenar llegats amb eficacia real o amb efichcia 
oblig acional , 

Tenen eficacia real quan, per la sola virtualitat del llegat, a& 
quireix el legatari béns o drets reais o de crbdit, determinats i 
propis del testador, que no s’exdngeixin per la seva mort, i tam- 
bé quan el legatari adquireix un dret real que per rad del mateix 
llegat es constitueix sobre cosa prbpia del testador. 

El llegat té efichcia obligacional quan el testador imposa a la 
persana gravada amb aquell una deteminada prestacid de iliu- 
rar, fer o no fer a favor del legatari, Si la prestació és de lliurar 
els béns o drets que en compliment del llegat ha d’adquirir el 
legatari es consideren adquirits directament del testador. 

Article 254 

És ineficaq el llegat ordenat a favor de persona que ja ha 
mort al moment de morir el testador. 
hs eficac; el llegat a favor de persona encara no nascuda ni 

concebuda d temps de morir el testador, posat que arribi a néi- 
xer, i també el disposat ii favar de1 legatari determinable per un 
esdeveniment futur i racionalment possible expressat pel testa- 
dor. En m M 6 s  casos hom entén que aixb encloii una condició 
suspensiva del llegat. 

grup que el causant determini. L’elecci6 s’ha dees regular per 
les disposicions de l’article 201, i únicament es pot fer en es- 
criptura p6blica i dins el termini que s’estableix a l’article 319, 

Article 256 

Llevat voluntat conúbia del testador, el ilegat ordenat con- 
juntament a favor de diferents persones els correspon per part 
iguals, encara que si haguessin estat institu‘its hereus fossin de- 
siguals llurs quotes heredithies. 

El testador pot deixar a l’arbitri de la persona gravada amb el 
llegat o d’un tercer la detemÍnaci6 de les participacions dels 
collegataris. Aquesta determinacih ha d’6sser feta en escriptura 
pública, amb subjecció a les tres darreres regles de I’article 201 
i dins el termini de l’article 319, transcorregut el qual sense que 
s’hagi efectuat la determinaci6 hom s’ha d’atenir al que disposa 
el parligraf primer d’aquest article. 
En el dubte, hom e n t h  que el llegat a favor de diferents per- 

sones és conjuntiu i no alternatiu. 

Article 257 

El cohereu Q l’hereu Únic afavorits amb algun llegat, 1’adqUirei- 
xen íntegrament a títol de legataris i no d’hereus, baldament el tes- 
tador l’hagi imposat determinadament a c h  d’ells mateixos. 

Articlc 258 

EI testador put substituir per la vuigar el legatari. 
La &hió  a favor del substitut vulgar s’eni.6~1 que 6s plpduiüa d 

mateix temps que ai substiru’it i, per tant, mara que mori mmmtmt, 
l’esmentat substitut vulgartmnsmet el seu dreE als seus summ. 

Articte 259 

Poden &ser gravats amb llegats els hereus, testamentaris O 

abintestat, els legataris i eh fide’icornissaris, els dunataris per 
donaci6 per causa. de mort i, en general, qualsevol persona que 
per causa de mort i per voluntat del testador obtingui algun be- 
nefici amb l’estipulaci6 que amb una altra persona hagi celebrat 
el testador en contemplaci6 de la seva mort i reservant-se la 
lliure designacih i el canvi de beneficiari. Aquest llegat no és 
reduible per raó de llegítima. 

El testador també pot gravar amb llegats el seu hereu instituil 
en heretament, si cn aquest s’estableix una reserva per a testar, i 
sempre en la mesura que aquesta reserva ho permeti, 

ks suficient que la persona gravada amb el llegat estigui de- 
terminada en el moment d’ésser exigible el iiegat. 

Article 255 Article 260 

El testador put ordenar llegats a hvor de persones que el gra- 
vat amb el llegat, o un tercer, elegeixin entre les designades per 
llurs noms o circumsthcies pel testador o compreses en un 

Els llegats graven l’tínic hereu o tots els hereus, llevat que el 
testador els imposi determinadament a. carrec de qualsevo1 
d ’ d s  o d’una altra persona afavorida. 



Cadascuna de les persones gravades mtlr un mateix llegat ho 
és en proporcih a la respectiva qirsta herecliehria c1 en proporci6 
a l’import del que obtingui segons I’article anterior, llevat tam- 
b& de voluntat contrhria del testador. No obstant aixb, i llevat 
també el cas que sigui una altra la voluntat del testndor, en el 
Ilegat ordenat a chrrm de dues o m6s persones alternativament, 
responen soliclhriarnent del compliment del Jlegat, amb facultat 
per part de qui l’hagi complert per a exigir a les alises el reinte- 
grament de la seva part. 

Si el gravat m b  un llegat no arriba a 6sser efectivament he- 
reu o legatari, el 1 I q y t  siibsisteix a chrrec de X’hereu o d’aqiieIIa 
altra persona que immediatament sigui beneficiada per aquell 
fet. Aquesta norma no s’aplica quan per disposici6 del testador 
o per l’indob del llegat darnent ha de complir-lo o pot com- 
plir-10 la persoria primerament gravada. 

Article 261 

Pot 6sser ob-jecte de llegat tot allh que pugui atribuir al lega- 
tari nn benefici patrimonial i no sigui contrari a les Iíeis. 

L’objecte del llegat ha cl’6sser determinat o, almenys, han de 
resultar de la mateixa disposici6 els fets o les circurnsthncics 
que el facin deteminable al temps del seli compliment. Si l’ob- 
jectc del llegat s6n coscs futnrees cle possible exlsthncia, s’enth 
yuc s6n llcgadcs pr al cas que existeixin al temps en quE s’ha de 
complir el flegat o cn cl temps que racionalment s’espmven. 

El testador pot encommar a l’arlitri d’eqnitat d’rm tercer la 
determinació del llegat i de la seva sabsistkncia, sempre que en 
els esmentats casos el testador expressi la  finalitat del Iiegat. 
Per complir aquest enc;hec, el temcr gaudeix del temirai qtie esta- 
tdeix l’article 319. FA legatari pot clemmar al jutge que decideixi, 
en cas de silenci o de manca evident a l’quitat per part del tercer. 

Article 262 

Eis llegats poden &ser disposats eficapent sota termini o 
condició siispensiiis o resolutoris. 

Salvant voluntat distinta del testador, s’cnth sota termini i 
no sota condici6 el llegat disposat per a quan mori el maieix lc- 
gatari o arribi a una determinada d a t  una altra persona. 

Article 263 

EI termini suspensiu retarda simplement els efectes del Ile- 
gat, perb, en tot cas, encara que mori el legatari abans del ven- 
ciment del termini, es transmet el dret llegat als seus S ~ I C C ~ ~ S O T S .  

121 persona gravada no ha de retornar els fniits i les rendes pro- 
diiits per la cosa objecte del Ilcgat mentre no arribi el termini. 

Lievat del cas en que ei termini s’estableixi en benefici del 
legatari, la persona gravada pot anticipar e1 lliurament o el com- 
plimcnt del llegat. 

Els Ilegats ordenats sota condici6 suspcnsiva no s h  cficaqos 
si la comlici6 tm s’arriha a complir i tampoc si el legatari mor 
mentre esth pendent de compliment la condici6, sense que en 
aquest cas adquireixin els seus succcssors cap dret 171 llegat, i 
sens perjudici de Ia sulrstituci6 vulgar cn cas que s’hagi orde- 

nat, EI llegat ordenat per al cas que el legatari el vulgui o l’ac- 
cepti no atribueix tampoc cap dret als heretis del legatari que 
mori abans de I’acceptacid. 

Articlc 264 

En els llegats ordenats sota termini o condicid resolutbria, el 
legatari adquireix els béns objecte de1 llegat amb el gravamen 
resolutori, que afecta els Mns corn a ehrega red, si el testador 
no ha ordenat que produeixi efectes obligacionals, El legatari 
conserva la propietat dels Mns i fa selas els fruits mentre no 
arribi el termini o estigui pendent de compliment la condició, 
presta caizci6 i t6 sobre els Mns objecte de llegat la mateka p- 
siciii que el fiduciari en les substitucions fidejicomissbies de 
llegat. Si mentrestant mor el legatari, els seus S U C C ~ S S O ~ S  adqui- 
reixen els béns objecte del llegat amb subjecci6 a I’esmentat 
gravamen. 

Article 265 

Els llegats es defereixen a3 legatari a la mort del testador; pe 
rb, si s’han ordenat sota condici6 suspensiva, la delaci6 t6 lloc 
qiian la condici6 es compleix. 

En el llegat ordenat a favor de persona encara no concebuda 
al moment de la mort del testador o quan la personalitat del. le- 
gatari s’ha de determinar per un €et futur, la delació es produeix 
quan t6 lloc el naixement o es produeix e1 fet que determina la 
personalitat del legatari. No obstant aix6, si el Hegat est& sub- 
jecte a termini o condici6 suspensius, finicament es defereix el 
llegat a €avar dels qui han nascut Q han estat concebuts, o dels 
qui estan determinats en arribar el termini o cornph-se la con- 
dici6. 

El llegat de cosa futura de possible existkncia es defereix 
quan la cosa arriba R existir al temps que racionalment es pre- 
veia o al fixat pel testador. El legatari transmet aquest dret als 
sens snccessors, encara que mori amb anterioritat, sempre que 
hagi sobreviscut al testador. 

Articlc 266 

La delaci6 dels llegats ds eficag, amb independhncia que 
l’hereii gravat amb aquests accepti o repudii I’hedncia. Aixb 
no obstant, resta ineficaG el llegat que per la seva prbpia natura- 
lesa, o per disposició del testador, xinicament p l i a  o havia de 
complir I’hereu gravat que I’hagi repudiat. El legatari no pot 
exigir el compliment del llegat amb efichcia obligacional a 
l%ereu gravat amb el mateix llegat mentre aquest no accepti 
l’herhcia, per6 p t  excrcir el dret que s’estableix a l’itrticle 2.11. 

Article 267 

Per la delació, el Iegatcíri adquireix de ple dret la propietat de 
1;i cosa objecte del llegat d’efichcia real, i es converteix en cre- 
ditor de la persona gravada si el llegat 6s d’dichcia obligacio- 
nal, sens perjudici de poder-10s renunciar, 
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El legatari que accepta expressament o en forma thcita el lle- 
gat consolida la seva adquisició, perb si el repudia es considera 
com si no li hagués estat deferit, i l’objecte del llegat queda a b  
sorbit en I’herhncia o el patrimoni de la persona gravada, lievnt 
que actui’ la substitució vulgar o el dret d’acrdixer. 

En el llegat d’efichcia real subjecte a condici6 suspensiva, els 
efectes de la delació es retrotrauen al temps de la mort del testa- 
dor, per6 sense que el legatari pugni exigir els fruits o les ren- 
des anteriors. 

Si la condició suspensiva és potestativa del legatari, el seu 
compliment parcial no implica delaci6 parcial del llegat, perb si 
hi ha una piuralitat de legataris es defereix la part que els co- 
rrespon als legataris que vagin complint parcialment la cundi- 
ció. Si aquesta és indivisible, n’hi ha prou que la compleixi 
qiiaisevol legatari, 

Article 268 

El. legatitri no pot acceptar ni repudiar el llegat mentre no tin- 
gui coneixement que s’ha pmduit la delacid a favor seu. 

L’acceptacid parcial del llegat comporta Ia seva total accep 
taci6, Aixb no obstant, el legatari afavorit amb dos llegats pot 
acceptar-ne un o repudiar I’altre, llevat que el renunciat sigui un 
llegat onerús o que el testador hagi disposat una altra cosa. Ca- 
da collegatari pot repudiar o acceptar h seva part en el llegat, 
amb independkncia dels altres. 

L’hereu afavorit amb un llegat pot acceptar l’herhcia i repu- 
diar el llegat, i inversament. 

Els interessats en la repudiació d’un llegat poden exercitar 
respecte al legatari el dret que els atribueix I’article 28. 

Article 269 

L’acceptaci6 i la repudiacib dels llegats s6n irrevocables, p e  
rb si el mateix objecte del llegat ha estat atribuit al qui ha repu- 
diat per qualsevol dea disposici6 de darrera voluntat subsistent 
que ignorava el qui ha repudiat, pot acceptar despres I’altre 1Ie 
gat. 

El llegat deferit i no acceptat ni repudiat per mart del legata- 
ri, es transmet als seus hereus amb la mateixa facultat d’accep 
tar-lo o de repudiar-10, llevat de voluntat contrhria del testador, 
llevat que es b’acti de lIegats d’usdefruit, de renda, de pensi6 vi- 
talicia a altres de carhcter personalfssim, Cas que existeixi una 
pluralitat d’hereus, cadascun pot repudiar o acceptar la Seva 
part corresponent. 

Les qüestions no previstes en aquest capítol es regeixen per 
les disposicions sobre acceptacih i repudiació de l’herhcia, 
sempre que ho permeti la seva naturalesa. 

Article 270 

Deferit el llegat i escolat el term..ii o acabacld, si escau, la rad 
legal de demora, la persona gravada ha de lliurar la cosa o el 
&et real objecte del llegat amb efichcia real, o ha de complir les 
obligacions que el llegat li imposa, i ha de fer-ho a c k e c  seu i 
sota la seva responsabilitat, sense lliurament ni abonament de 

fniits, rendes o interessos anteriors a. la reclamació judicial del 
llegat, llevat els d’efichcia real, a partir de la delaci6 o del ven- 
ciment del termini, sens perjudici del que la llei o el testador 
disposi n. 

En el subllegat, el legatari gravat amb un llegat solament ha 
de complir-lo quan percebi el seu. 

Article 271 

El legatari té acci6 contra la persona gravada per a reclamar 
el lliurament o el compliment del &gat exigible i, si és el cas, 
contra la persona facultada per a complir els liegats, 

En el llegat amb efecte real, quan la propietat de la cosa o del 
dret real susceptible de possessió ha fet transit al legatari, 
aquest té acció per a exigir-ne el lliurament de la possessi6, i 
hdhuc per a reinvidicar la cosa o el dret contra qualsevol posse’i- 
dorm 

Sense consentiment de la persana gravada o, si és eI cas, de 
la facultat per al lfiiurament, el legatari no pot prendre posses- 
sió, per la seva prbpia autoritat, de la cosa o el dret llegats. 

Aixb no obstant, el legatari pot prendre per si mateix la refe- 
rida possessi6 quan el testador ho ha autoritzat o el llegat 6s 
d’usdefruit universal, i també a Tortosa, si tota I’her&ncia esth 
distribuida en Hegats. 

Article 272 

El legatari pot exigir que la persona gravada presti caució en 
garantia dels llegats litigiosos que no es puguin anotar preventi- 
vament en el Registre de la Propietat. 

En els llegats que no siguin de llegitirna, el testador pot ex- 
cloure aquest deure, 

Secció 2.” 
La reducci6 dels llegats 

i Ea quarta falcidia 

Articlc 273 

Els llegats el valor dels quals excedeixi el que obtingui per 
causa de mort la persona gravada per voluntat del testador s6n 
reduiüles per ineficaqos, llevat que el gravat els compleixi hte- 
grament sabent que s h  excessius. Quan és procedent la quarta 
falcidia, s’aplica el que disposen els articles següents. 

La reducció no afecta els llegats imputables a la llegitirna en 
la part que cobreixen la del legatari que sigui legitimari, ni els 
que no siguin reduibles per falcídia. 

L’hereu pot fer valer aquesta reducci6 encara que no hagi ac- 
ceptat I’her$ncia a benefici d’inventari o no tingui dret a falci- 
dia. 

Article 274 

L’hereu al qual per ra6 dels llegats no quecli lliure la quarta 
part de l’actiu hereditari líquid té dret a retenir en propietat la 
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dita part, anomenada falcidia, i amb aqwsta finalitat els llegats 
poden &ser xecliiits en Iíi mesura necesshria. 

El testador pot prohibir la retencid de la quarta falcídia i ur- 
dena les regles que hagin de regir-la, per6 no pot imposar una 
determinada valoraciii als elements q11e hagin de sewir de base 
per a calcular-la. 

Soiament pot detreure la falcidia l’hereu qric adquireix l’he- 
rhcia en primer lfoc, baldament ho sigui per virtut dc substiitti- 
ci6 vulgar, pupiNar o exemplar. 

Per a exercitar aquest dret, I’hereu ha cle practicar inventari 
de l’herhcia en ct temps i en la €orna preceptuats per a la tre- 
bd-lihnic a, 

Article 275 

Si són diversos els hereus, cada un pot retenir per falcídia 
la quarta part de la quota respectiva en I’actiu hereditari, i ai- 
xb encara quc, sumats tots els llegats disposats pel testxlor, 
no excedeixin les tres quartes parts det total valor hereditari 
líquid. 

Articlc 276 

Per a determinar la quarta faalcidia i caIcidar el percentatge de 
reducci6 dels llegats, hom pren per base I’nctiii hereditari líquid 
i els llegats redui’bles, amb llurs corresponents estimacíoiis i les 
imputacions , con fomi em ent als articles s egii en t s. 

Article 277 

Formen I’actiu hereditari liquicl el conjunt de b6ns i drets qrie 
componen l’herhncia en morir el testador, després de rebaixar 
els deutes hereditaris i tots els altres conceptes dedtrilJles segons 
les normes segiients: 

Hom considera que integren I’herhcia els béns i els drets dei 
testador disposats cn llegats o en donacions per causa de mort, 
cls cr&dits del testador contra X’hereii i els extingits per vimit de 
llegats d’dliberament o perdli del deute corresponent. 

I-Ian d’dsser rebaixats de ]’actiu hereditari: els deutes del tes- 
tador, encara que signin per ra6 dc dot, o aquells en qirE cl cre- 
ditor sigiri el mateix hereu; Ics despeses de la darrera malaitia, 
R’enterrament i de funerals del testador i les d’inventari i defen- 
sa de béns hereditaris; Ics Jlegitirnes, &dhuc la de I’hererr que si- 
gui iegitimari; els Ilegats per a fins benhfics o docents i els 
d’ aliments, 

La valoraci6 dels Mns i els drets dc l’actiu hereditari, dels 
deutes i de tots els conceptes iridicats s’ha de referir al tennpx de 
morir ei testador, descomptats els gravimens que, sense ésser 
penyora o hipoteca, afectin els E n s .  

Dels crhdits i els deutes hereditaris II termini ha d’dsser des- 
comptat el quc llur ajornament importi, i hom ha de prescindir 
dels crbdits i els (imites condicionals, eventtials o 11ubtosos, hd- 
huc dels dentes que es puguin derivar de fianqaments fets pel 
testador; perb si rcsullten cobrables, iinii vegada fets efectius 
hom ha de rectificar I a  Ealcidia, amb els consegiients ahnna- 
ments a l’hereu o als legataris, segons els casos. 

Arlicle 278 

Són redui’bles eis llegats a c h e c  de l’hereu Q del cohereu 
que prctén la falcídia, sia pmqub els hi imposa determinada- 
ment el testador o perque resulten al seu c h x  totalment o par- 
cialment, inclosos els prellegats. 

S6n exceptuats de la reducció: els llegats de deute propi dcl 
testadur, encara que sigui per restituci6 de dut; els que són a fa- 
vor de legitimaris en concepte o pagament de llur Ueghima en 
la part que la cobreixin; els d’aliments, i els que d testador dis- 
posa que es compleixin sense cap reducci6. 

A aquests efectes, les donacions per causa de mort s’equipa- 
ren als llegats, i s’estimen pel vatur que en morir el testador tin- 
guin els béns i eIs dm4s corresponents. 

Articlc 279 

Ha d’ésser imputat a la fakidia de l’hereu o del cohereu res- 
pectiu tot el que, estimat pel seu valor al temps de morir el tes- 
tador i després de dedui’t I’irnport de tds els llegats o de la part 
d’ells a llur chrrec, encara que fossin prellegats o donacions 
mortis causa, correspondria sense la €alcidia fer prbpiament seli 
en la successi6 a I’hereu o al cohereu, incloent-hi el que s’ob- 
tingui en l’herhcia per via de substitució vulgar o dret d’acréi- 
xcr, si s6n procedents, i també per l’absorció de llegats 
heficaps, corn t m M  els fruits o els interessos dels subjectes a 
condiciri Q termini suspensius, mentre no arribi llur compliment 
o venciment. 

No poden esser imputats it la falcídia els prellegats i Ies do- 
nacions per causa de mort atorgats pel testador ai mateix hereu 
o al cohereu, sens perjudici de la reducció que per llur fdcidia 
puguin sofrir com els altres llegats. 

Article 280 

La: rduccih de llegats ha d’ésser feta en pmprció de llur valor 

EI legatari afectat per ia rednccih, la pot evitar abonant a 
respectat les preferhcies de pagament disposades pel causant. 

l’hercri, en diners, l’iimport de la reducci6, 

Article 281 

Si el testador fa algun llegat B favor del mateix hereu gravat 
amb la prevenci6 que ha de complir integrament els restants 11e- 
gats si ho permeten els passius hereditaris i les Ilegítirnes, pot 
optar, en acceptar I’her&ncia, entre el llegat: o la falcídia. 

Article 282 

L’hereu gravat excessivament amb llegats, que sigui al. seu 
tom legitimari del causdant, té dret a fdcídia a mes de la seva 
IIcgitima. 

L’hereu fiduciari gravat amb llegats no té dret s h 5  a una 
qi~arta per treM*liAnica i falcídia, per la part proporcional de ca- 
da una d’elles. 
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El dret n la falcl‘dia s’extingeix per la seva renúncia expressa 
o thcita, que hom estima produiIda quan l’hereu gravat lliura o 
compleix íntegrament, sabent-ho, el llegat excessiu, sense re- 
clamar la falcídia. 

sa, el llegat és eficag únicament respecte a aquesta part o aquest 
dret, llevat que resulti clara la voluntat de llegar la cosa entera- 
ment. 

Article 288 
Article 283 

Si per raó d’algrm Ilegat d’usdefmit disposat pel testador a 
favor de qui no era el seu cbnjuge quedés a l’hereu o al CCF 

hereu, en propietat lliure de l’usdefruit, la quarta part de tot el 
que adquireixen de I’actiu hereditari liquid, poden obtenir l’ex- 
tinció de l’expressat usdefruit en la mesura n e c e s s ~ a  per a dei- 
xar alliberada aquella quarta part abonant en diners al legatari 
de l’usdefruit el valor que la part a extingir tingui en efectuar-se 
l’alliberament, Als efectes de minorar aquesta extinci6, hom 
imputa a l’hereu o al cohereu llur llegítima i el prellegat que els 
atribueixi bens en propietat plena. 

L’exercici d’aquest dret exigeix que es practiqui inventari en 
el temps i en la forma exigits per a I’exercici de la falcídia. 

Secci6 3.‘2 
Les classes de llcgats 

Article 284 

En el llegat de cosa gen&rica, si la cosa lliurada al legatari és 
defectuosa, l’afavorit pot exigir que li sigui lliurada una altsa 
cosa no defectuosa en lloc d’aquesta. 

Si el gravat amb el llegat ha amagat maliciosament el defec- 
te, el legatari pot optar pel lliurament d’una cosa no defectuosa 
o per la indemnització de danys i perjudicis per incompliment 
del llegat. 

El llegat d’una cosa que al temps d’atorgar-se el testament ja 
em propietat del legatari és íneficq, si la cosa 6s encara de la 
seva propietat al moment d’obrir-se la successi6. 

Article 2R9 

Si ta cosa objecte del llegat est& gravada amb un dret real li- 
mitat, s’entén que el legatari no pot demanar al gravat l’extinció 
del dret que grava el llegat. 

Article 2% 

Si el testador llega una cosa empenyorada o hipotecada, el 
pagament del deute garantit per aquesta i la cancellaci6 de la 
penyora o la hipoteca queden a chrrec de l’hereu. 

Si paga el legatari la garantia constituida perquh no ho ha fet 
l’hercu, aquell queda subrogat en el lloc i en els drets del credi- 
tar per a reclamar contra l’hereu. 

La garantia constituyda per satisfer el preu d’adquisici6 o mi- 
liora de la cosa, i qualsevol altra ckega, perp&ua o temporal, 
que l’afecti, han d’ésser suportades pel legatari, a qui correspon 
el pagament de l’oobligaci6 assegurada, perb les quantitats 
que s’acreditin fins a la mort del testador s6n a cbrec de 
l’herhncia. 

Artictc 231 
Artictc 285 

El llegat de cosa determinada psbpia del gravat o d’un tercer 
6s ineficn~, llevat que la voluntat del testador sigui d’atribiiir la 
cosa a l’afavorit hdhuc per ai cas que no formi part de la seva 
herhcia. En aquest darrer cas, el gravat esta obligat a adquirir 
la COM del tercer i a transmetre-la al legatari. 

Si el gravat no pot adquirir la cosa objecte del liegat, o se li 
n’exigeix un preu o una contraprestació desproporcionats, pot alli- 
kx-se ’n  mitjanpnt el pagament del just valor de la cosa llegada. 

Article 286 

Si la cosa objecte del llegat no pertanyia al testador quan 
aquest va atorgar el testament, pefb n’Bs propietari al temps de 
la seva mort, el llegat és vhlid. 

Article 287 

Quan el testador o el gravat nom& tenen una part en Ia 
cosa objecte del llegat o un dret sobre aquesta mateixa ca- 

El llegat d’un &dit o d’alliberament d’wn deute sols és eñ- 
ca$ en la part del &dit o del deute subsistent al temps de la 
mort del testador. 

L’hereu resta obligat a lliurar al legatari els documents i els 
títols dels &dits que es trobin en el patrimoni del testador i, en 
el llegat d’alliberament, a donar carta de pagament. 

Article 292 

Si el testador, sense fer esment del deute, ordena un llegat a 
favor del seu creditor, born presumeix que el llegat no s’ha fet 
per tal de pagar el c&:Elit del legatari. 

Article 293 

En el llegat alternatiu, el testador pot afribuir la facultat 
d’elecció a un tercer, el qual ha de fer l’elecció rnitjanpnt de- 
claraci6 de voluntat dirigida a la persona gravada amb el llegat. 
Aquesta facultat 6s transmissible als seus hereus. 

Una vegada feta l’elecci6,bs irrevocable. 



ArticIe 294 

Ei testador pot ordenar u11 llegat de cosa genErica, encara q i c  
110 hi hagi coses d’ayucst gherc a l’herhcia. 

&a determina55 dc la cosa llegada p f  correspondre a nn ter- 
cer o al legatari, si així ho estableix el testador; si quest  no ho 
lia previst, la facultat de detcrminacib carrespon a la persona 
gravada amb el llegat, que ha de lliurar una cosa que no sigui 
de qrialitat inferior ni superior, excepte si en el patrimoni here- 
ditari sols existeix una cosa que compleixi les condicions g e n b  
riqiies previstes pel testador, en el qual cas el gravat no pot 
hrar -nc  una altra, 

Articic 295 

Si l’objecte dcl llegat 6s una cosa fnictífera @pia de1 testa- 
dor en e1 moment de la seva mort, cl legatari fa sem els frrrits i 
els interessos pendents a partir d’aquest moment. 

S i  la cosa objecte del llegat 6s propietat del gravat o d’un ter- 
cer, a si es tracta d’una cosa determinada gcnkricament o el Jle- 
gat 6s de quantitat, el legatari sols pot exigir els fruits i eis 
interessos des quc els reclama judicialment o extrajudiciaIment 
o cies del dia en qu& s’ha pomes fer efectiu el llegat, llevat que 
el testador hagi disposat altrament. 

Articlc 296 

El llegat es fa extensiu a les pertinences de la cosa olJjecte 
del llegat al temps CIC la mort del testador i n les indcrnnitza- 
cims per disminució del seti valor que aquest podria exigir per 
fets esdevinguts dcsprds de I’ardetiaci6 del Iiegat, llevat que 
aparegui clarament que la voluntat del testador 6s riria aItra. 

ArEidc 297 

Les despeses pel compliment del llegat sh a crzllrBc del pavat. 

Article 298 

El llegat d’aliments ordenat a favor de qualsevol persona 
compri% tat el que sigui necessari per al manteniment, l’habi- 
tatge, el vestit, l’assisthcia mZciica i I’educacid de I’afavorit. 

Article 300 

El llegat cl’una finca es fa extensiu a totes les seves construc- 
cions, encara q i ~ c  hagin estat fetes amb posterioritat a I’ordena- 
ci6 del ilegat, També es fa extensiu ds terrenys confrontants 
adquirits posteriorment si el testador els ha agregat a Ia finca i 
formen per signes externs una sola unitat, encara que l’apipíi- 
ció de finques no hagi estat reflectida en document públic. 

HI llegat d’universnlitat de coses, empreses o altres conjunts 
unitaris de bens o agregats de coses t6 la considerati6 de IIegat 
de cosa única, i es fa extensiu a tats els elements que al temps 
de morir el testador constitueixen o han estat integrats o a&- 
crits als esmentats béns. 

En el Jlegat d’uiia empresa, les relacions de crhclit i de deute 
que ja han estat fetes eEectives pr la persana gravada amb el 
llegat donen dret als reintegraments corresponents a favor i en 
contra del Iegatari. 

Article 301 

En el llegat ordenat a favar del creditor, del se11 propi crEdit 
contra el testador, la repudiació del llegat no implica, per ella 
mateixa, la renúncia del crMit. Si el crkdit ha existit mai, 
hom enth que ha estat disposat un llegat ordinari de crhdit pel 
mateix import. El llegat és ineficaq si el testador creia errhnia- 
ment que era deutor de l’esrnentat crhdit i si va manifestar que 
dubtava si el devia o no. 

Article 302 

El llegat de diner atribueix al legatari un crhdit, pel seu im- 
port, contra la persona gravada, que esta obIigada a fer-10 efec- 
tiu encara que no hi hagi diners a I’hedncia o al seu patrimoni. 
Aixb no obstant, si l’objecte del Ilcgat és tot el diner que deixi 
el testador en morir, o el que es trobés en un lloc determinat, el 
llegat (uiicament és eficaq respecte al cliner que hi hagi al MO- 
ment d’abrir-se la successili. 

Article 303 

En el Uegat d’eficicia obligacional que té per objecte la 
constituci6 d’un dret real, la persona gravada ha de realitzar els 
actes necessaris per a la dita constitució, especialment quan la 
cosa gravada pertany a una tercera persona. 

Article 299 
Articlc 304 

En el llcgat de pensions perickiiques sense expressar-ne la 
quantia, s’enth que &s la mateixa qric el testador hn pnaat du- 
rant ia seva vida al legatari. Si no és així, cs considera corn un 
llegat d’nlirnents. 

Et ilegat d’ana quantitat de diners o cl’una quantitat de coses 
fimgibles que s’hagin de prestar peribdicarnent faculta I’afavo- 
rit pcr B exigir el primer periode cies de la mort del testador, i el 
legattari t6 dret a la totalitat de Ia prestaci6 en cim encara que 
mori alxins de finir el periode cornenqat. 

El ilegat d’usdefnrit universal té la condicid de llegat d’eficB 
cia real, llevat que hagi estat ordenat amb efickia obligacionttl. 

Aquest llegat, salvant volirntat contrhria del testador, s’esth 
a tots els béns relictes, llevat dels que hagin estat objecte de do- 
naci6 per causa de mort, sens perjudici del que és establert so- 
bre les llegítimes. 

El testador pot rel’tevar I’usufructuari de I’oobligaci6 de pres- 
tar canci6 i concedir4 Facultats dispositives sobre els Mns usu- 
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fructuats, a les quals s’han d’aplicar les nomes previstes per al 
fideicomís de residu. 

Adquirit l’usdefruit llegat a diverses persones, el corresp+ 
nent a cada legatari que vagi faltant per mort o per una altra 
causis incrementa els dels altres, hcfiuc el de qui l’ha renunciat 
o l’ha ceciit anteriorment, llevat de quan el testador hagi asse 
nyalat parts. 

Article 305 

EI llegat de part alíquota té el carhcter de llegat d’efichcia 
obligacimal, i atribueix a1 legatari el dret que li siguin adjudi- 
cats héns de l’actiu hereditari liquid, determinat d’acord amb 
les nomes de la quarta falcídia, pel valor corresponent: a la part 
aliquota fixada pel testador, llevat que I’hereu opti per pagar-lo 
en diners, encara que no n’hi hagi a I’herhncia. 

EI Iegatari de part aliquota no respon amb el carhcter de deu- 
tor de les obligacions i les chmgrres hereditbries. Aixb no obs- 
tant, si desprbs de percebre el. Hegat apareguessin deutes 
ignorats, el legatari ha de reintegrar a l’hereu Ia part proporcio- 
nal a la seva part alíquota del que l’hereu hauria pagat per la di- 
ta part. Es procedeix a l’inrCv6s si es descobreixen béns o drets 
nous o si s’arriben a cobrar crbdits hereditaris considerats dub  
tosos o eventuals. 

Secció 4.’ 
Ls ineficacia dels llegats 

Article 306 

Els llegats nuls quan es varen ordenar s6n vUids si al n m  
ment d’ésser deferits ha desaparegit la causa de nullittat. 

La revocaci6 que en termes generals fa el testador de tots 
els llegats que ha disposat, llevat que la faci en testament, no 
afecta els llegats d’alirnents, que requereixen una revocaci6 
especial, 

S ’entén que ha estat revocat el llegat quan el testador aliena a 
títol oner6s o gratu’it la cosa que n’és objecte, encara que sigui 
nukla 1’alienaci6, o quan el testador torna a adquirir la cosa, I l e  
vat que ei legatari, en aquest cas, demostri que el testador vit fer 
la readquisició amb la finalitat de rehabilitar el llegat. 

No hi ha revocació si el testador readquireix la cosa per dret 
de redimir en les vendes a caria de @cia que ell hagi atorgat. 
Tampoc implica revocació del llegat l’dienaci6 per expropiacid 
O execució forqosa o per carisa de permuta o d’aportaci6 n so- 
cietat, llevat que l’hereu demostri que la intenció del causant 
era de revocar el llegat. En els casos alians esmentats, queda su- 
brogat en el M llegat el que s’ha rebut a canvi, 

Venuda a carta de &cia la cosa llegada sense readquirir-la 
el testador, s’enth que ha estat llegat el dret de redimir. 

Ei canvi d’esphcie o la transformació substancial de la cosa 
moble Plegada que li faci perdre la forma o la denominaci6 
s’equipara a la pkrdua i extingeix el llegat, llevat que es pugui 
deduir que la voluntat del testador era de llegar en substituci6 la 
cosa nova o, si escau, una part indivisa d’ella, o la indemnització 
que sigui escaient en els casos d’adjudicaci6 o de comrnixti6. 

Queda també extingit el llegat de cosa certa si, desprks d’és- 
ser ordenat, és adquirit pehateix legatari, per& si I’adquireix a 
tÍtoX oner6s de persona que no fos el testador, s’entén que ha es- 
tat llegat el preu que se’n ha pagat com a contraprestacid. 

Capitol X 
Els marmessors 

Article 308 

El testador o l’heretant poden nomenar en testament, en codi- 
cil o en heretament un o més marmessors universals o particu- 
lars per tai que, en nom propi i en interhs d’altri i investits de 
les facultats pertinents, executin respecte a la seva successió eis 
encikrrecs que els hagin conferit. 

Article 309 

Si han estat nomenats iina pluralitat de marmessors, llevat 
que el causant disposi una altra cosa, s’enten que han estat no- 
menats mancomunadament i han d’actuar per majoria; en els 
casos d’urgkncia evident en pot actuar un de sol, sota la seva 
responsabilitat, perb n’ha de donar compte immediatament als 
altres. Si es produeixen vacants, els qui resten assumeixen les 
funcions i Ics facultats deIs qui manquen. 

El causant pot nomenar marmessors substituts i facultar els no- 
mmats pcr a designar-los, La designació ha d’ésser feta en escrip- 
tura pública. 

Article 310 

Pot ésser marmessor universal qualsevol persona amb capa- 
citat per a obligar-se. Podcn &ser marmessors l’hereu, el lega- 
tari, les restants persones afavorides per la successió i els qni en 
cada moment exerceixin un determinat chrrec. 

Article 311 

EI c b e c  de tnarmesm és voluntari, p5 una vegada acccp, en- 
cara que sigui de forma tkita, I’acceptant no pt excusar-se de canti- 
nuar cn l’exercici del c h e c  sense cmsa justa apreciada pd jute. 

Article 312 
Article 307 

El llegat s’extingeix en quedar la cusa fora del comerG, per 
pbrdua de la cosa o per impassibilitat de la prestaci6, si succeei- 
xen abans de la delació i sense culpa de la persona gravada. 

Si el mamessor, requerit notarialment per algun hereu o per 
persona afavorida per l’herhncia, no accepta el cbrrec davant 
notari dins els trenta dies natlirals xegiients a la notificaci6, 
s’enth que el renuncia. 
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Article 313 

Els marmessors no poden delegat llurs €uncions si no hi han 
estat facultats. 

Article 314 

Llevat que el causant assenyali tina retribuci6, el marmessor i 
el comptador partidor tenen dret a prcebre el cpe correspongui 
per llurs treballs professionals O d’adminhacid de béns. 

A mds, correspon al marmessor universal el deu per cent del 
valor cle l’hheribcia i correspon al particular que sigui compta- 
dor pwtidor el dos per cent de l’actiu hereditari liquid o ddrs 
Mns objecte dc partici6, respectivament, 

Els llegats o les altres disposicions a favor dels miimessors 
no s6n imputats a llur retribució, Iicvat que el causant disposi el 
contrari. 

Tot marmessor te dret al rcemborsament de les despeses cau- 
sades en l’excrcici del chrrec. 

Totes Ics despeses judicials o extrajudicials originades per 
l’actuacib dels marmessors s6.n a c h e c  dc l’herhncia. 

Són mamessors universals les persones que reben del testa- 
dor l’enuhrra de lliurar I’herkncia en In seva univcrsa1it;it a 
persones designades per ell, o de destinar-la it les finalitats ex- 
pressades en el testament o en Ia confimqa revelada. 

El nomenament de marmessor universal snbstihieix la manca 
d’instituciii d’hereu en el testament, fas quina fos la destinacllj 
de I’herBicia. 

La marmcssoria universal pot &ser de realitzaci6 dinerbria 
de tota l’herbncin o d’una piut d’aquesta, o de lliurament (llirecte 
del romanent de h h s  hcrcditaris, scgons que ho ordeni el testa- 
dor n s’inkrcixi del testament. En C B S  dc dubte, hom entén que 
6s de IIiiirarnent dirccte del romancmt, 

El marmessor designat amb el simple enchrrec de prendre 
pssessiri de l’iier?mcia i de lliurar-la íntegrament II l’hereu ins- 
tituiit t@ la consideració de marmessor particular, encara que el 
testador el qualifiqui d’univewsal. 

Articlc 316 

El marmessor universal est& facultat per a possessionar-se de 
l’herhncia i administrar-la igual que tat hereu, disposa dels 
seus béns amb l’extensi6 expressada en els paragrafs segiients i 
realitzar els actcs necessaris per a complir la seva comesa i les 
disposicions del testament. També esta legitimat processalment 
per a tots els litigis o les qiiestions que se suscitin sobre els béns 
hereditaris, eis fins de la mamessoria i la validesa del testa- 
ment, el codicil, la memhria testamentkia o l’heretament, i per 
II interpretar-las. 

La mamessoria universal de reaIitzaci6 d’her$mcia faculta cl 
marmessor per a vendre béns, encara que hi hagi legitimaris; 
cobrar crkclits i canccllar-ne les gmmties; retirar diphsits de to- 

classe; satisfer deutes i chrregues hcrcdit2ries i els impostos 

causats per la sucessi6; complir els llegats d’altms disposicions 
testamenthies; demanar el. cumpljrnent dels modes, pagar les 
llegítimes i, en general, efectuar tots els actes que calguin per a 
la realitació d i n e m  dels MIX de l’hmhcia. Als diners &tinguts, 
els ha de dmar la inversió Q la destinació admadw pel testador. 

I.,a marmessoria universal de lliurament directe de romanent 
de béns hereditaris faculta el marmessor per a satisfer els deutes 
i les chregues heredithies i els jmpostos causats per la succes- 
si& complir els llegats i les altres disposicions testa- menthias; 
demanar eI compliment de modes; pagar Ics llegítimes, i efec- 
tuar els actes de realitzaci6 expressats en el parsgraf- anterior en 
la mesura necess‘lria per a €er els esmentats pagaments i els 
abonaments de despeses corresponents 1, si no hi ha comptador 
partidor, realitzar la partici6 de l’hedmcia. 

El testador pot reduir i limitar les facultats abans expressades 
i ampliar-les amb altres que no siguin contrhries a les lleis. 

Article 317 

Els marmessors universals formen inventari de l’herkncia 
dins I’any scgiient a la mort del testador. 

Encara que el testador els n’hhagi dispensat, els marmessors 
universals i els particulars han de retre comptes alls hereus, als 
afavorits o, si han de destinar els béns o diners a finalitats d’in- 
te& píblic o general, al jutge. 

Article 318 

S6n marmessors particulars aquells que, havent-hi hereu, han 
de complir 1111 encSrrec o més relatius a l’herhcia o executar 
disposicions testamenthies o de I’heretarnent. 

Els mamessors particlilars exerceixen totes les funcions que 
els ha conferit el causant que no siguin contrhies a les Ileis, 
amb les facultats que aquell eIs atribueixi i que siguin necessh- 
ries per a realitzar-les. Si el causant no els ha conferit cap en& 
rrec, els marmessors particulars han de tenir cura de 
Z’entenrlment, dels €unerals i sufragis piadosos del causant, de 
la destinacili dels hrgans Q de la despulta d’aquest i també de la 
incineració o la forma d’enterrament i de demanar el compli- 
ment dels modes que hagi ordenat, 

Article 319 

Els marmessors han cle complir llur encimec dins els terminis 
i les prbrrogues que fmin el testament, el codicil o l’heretament, 
que poden ésser ampliats per tots els hereus de comú acord, 

A manca d’aassenyalament de termini, si els mmessor‘~  no 
han compIert llur enckec dins un any a comptar des de la mort 
del causant, qualsevol dels interessats pot obtenir del jutge que 
siguin requerits perqub el compleixin dins el termini que hom 
els assenyali, amb smci6 de caducitat del c h e c  i sens perjudici 
de les responsabilitats dirnanants de la demoranca. 

Els marmessors particulars que siguin comptadors partidors 
han d’efecttiar la partició dins el termini d’un any comptat des 
que hi siguin requerits, posat que hagin acabat els litigis promo- 
guts sobre la validesa o la nul-litat del testament o el codicil. 
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Article 320 

Els marmessors cessen en llur cbrrec per mort, per impossibi- 
litat d’exercir-10, per renúncia o per remoci6 fonamentada en 
una conducta dolosa O greument negligent. 

També cessen en haver complert l’enchec transcorregut el 
termini que tenien per a complir-10. 

Article 321 

Quan no queda cap marmessor ni cap substitut en I’exercici 
del chrrec i no s’ha complert encara totalment la missió o I’en- 
chrrec dels marmessors universals, o els enchrecs d’interhs ge- 
neral atribu‘its als particulars, qualsevol dels interessats en la 
successi6 pot solkitar al jutge que, si ho creu procedent desig- 
ni un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i fa- 
cultats que els mmessors testamentaris. 

Sens perjudici d’aixb que s’hit disposat anteriorment, i acaba- 
da la marmessoria abans d’haver estat complert l’enchrec o la 
missi6 encomanats, n’incurnbeix el compliment a I’hhereu. 

TÍtol IV 
La succcssi6 intestada 

Capitol I 
Disposicions generals 

Article 322 

La successió intestada s’obre quan mor una persona sense 
deixar hereu testamentari o en heretament, Q quan el nomenat o 
els nomenats no arriben a ésser-ho. 

La línia és col~lateral si les persones no descendeixen l’una de 
I’altra, perb v6nen d’un tronc cornG. 

Article 325 

En In línia directa es computen els graus pel nombre de gene- 
racions, descomptant la del progenitor, En la lfnia collateral, es 
fa sumant les generacions de cada branca que surt del tronc co- 
mii. 

ArticIe 326 

En la successió intestada, el cridat de grau més prbxim ex- 
clou els altres, llevat dels casos en que es procedent el dret de 
representaci6. 

Article 327 

Si cap dels parents m6s prbxims cridats per la llei no arriba a 
ésser hereu per qualsevol causa o és apartat de l’herhncia per 
indignitat successbria, l’herihcia es defereix al grau següent, i 
així successivament, de grau en grau i ci’ordre en ordre, fins a 
arribar a la Generalitat. 

Si solament un o alguns dels cridats no arriben a Csser he- 
reus, la quota hereditkia que els hauria correspost acreix la dels 
altres parents de2 mateix grau, llevat del dret de representaci6, 
si aquest hi és aplicable. 

El que disposa aquest article s’entén sens perjudici del dret 
de transmissió de l’herhncia deferida i no acceptada. 

Articic 328 
Article 323 

En la successió intestada, la llei crida com a hereus de1 di- 
funt els parents per consanguinitat i per adopciú i el consort 
supemivent en els termes i amb els límnits i eis ordres fixats 
per questa llei, sens perjudici, si escau, de les llegitirnes i de 
la reserva. 

A manca de les persones esmentades, succeeix la Generalitat 
de Catalunya. 

El cbnjuge supervivent del causant, si no li correspon d’ésser 
hereu intestat, adquireix el dret d’usdefruit que estableix l’arti- 
cIe 33 1. 

Per dret de representacih, els descendents d’una persona pre- 
morta, declarada absent o indigna, s6n cridats a ocupar ei seii 
Iloc. 

El dret de representaci6 nomes s’aplicn als descendents del 
causant, sense limitaci6 de grau, i als fills del g e r d ,  perij no 
s’estén als descendents dels fills d’aquest, 

Ei representant que, per repudiaci6 o per una altra causa, no 
arriba a ésser hereu del representant no perd el dret de repre- 
sent aci6. 

Article 329 
Article 324 

La proximitat del parentiu es determina pel nombre de gen& 
racions. Cada generació forma un grau i cada skrie de graus, 
una linia. La llnia pot ésser directa o cal.lateraL 

La linia és directa si les persones descendeixen t’una de 1’aL 
tra, i pot ésser descendent i ascendent. La descendent uneix el 
progenitor amb els qui en descendeixen. L’ascendent uneix una 
persona amb aquelles de les quals descendeix. 

En la successi6 intestada, i’herbncia es divideix a parts iguals 
entre els cridats que l’han acceptada. Quan és aplicable cl dret 
de representa& entre descendents, la divisi6 s’efectua per 
branques o estirps, i els representants de cada branca es repar- 
teixen a parts iguats la porció que hauria carrespost a llur repre- 
sentat. 

Si ei dret de representací6 es produeix en la lhia coklateral, 
s’esth a allb que disposa I’article 339. 
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Capítol 11 
L’ordrc de succcir 

Secció i,a 
La successió en la finia directa 
descendent i I’usdefruit vidual 

Article 330 

En la successi6 intestada, l’herhncia es defereix primerament 
als fills del causant, matrimonials, no matrimonials i adoptats, 
per dret propi, i als seus descendents per dret de representació, 
sens perjudici, si s’excau, de l’usdefkuit vidual í i  quk es refereix 
l’articlc següent. 

ArEiclc 331 

El vidu o la vidua adquireixen, lliure de fianp, per ministeri 
de la llei, l’usdefruit dc tuta l’herkncia, en la successi6 abintes- 
tat de llur consort difunt. 

Aquest usdefnrit no es pot estendre ;i les llegítimes ni a les 
donacions per causa de mort o als llegats fets en codicil a Eavor 
d’nltres persones& 

No tenen dret a gaudir d’aquest usdefruit el vidu o la vidua 
quc es trobin en algun dels supbsits fixats per l’arliclc 334, i el 
perden si contrarien noli matrimoni Q si passen a viure marital- 
ment de fct amb una altra persona. 

Article 332 

L’usdefmit a quE es dereix l’article anterior s’ha d’atsibuir 
expressamcnt en les declaracions tl’hereu abintestat. 

Secció 2.” 
La successió dei cbnjuge 

hrticlc 333 

hagut reconciliaci6 entre els cbnjuges, els hereus cridats en de- 
fecte del cbnjuge poden continuar exercint les accions planteja- 
des, i, si ho fan, s’ha d’esperar el resultat de la sentkncia 
definitiva per a mantenir o per a negar al cbnjuge supewivent el 
dret a succeir. 

Secci6 3P 
La successi6 en la linia directa ascendent 

hrttck 336 

Si el causant mor sense fills, ni descendents ni cbnjuge, li 
succeeixen el pare i la mare, a parts iguals. Si solament existeix 
un d’ells, aquest succeeix en tota i’herkncia, 

Si €alten pare i mare, succeeixen els ascendents. Si  s h  de la 
mateixa linia i del mateix grau, succeeixen per caps. Si s6n de 
línia diversa i del mateix grau, succeeixen en una meitat els de 
la línia paterna i en l’aha meitat els de la linia materna, i en ca- 
da línia la divisi6 s’ha de fer per caps, 

Articlc 337 

En la successi6 dels fills no matrimonials morts sense des- 
Gendencia, els ascendents només succeeixen s i  han donat a 
aquells el tracte familiar dc descendent d’una manera continua- 
da, 

Semi6 4? 
La successió dels coHaterals 

Article 338 

Si el causant mor sense fiils ni descendents, sense cbnjuge i 
sense ascendents, li succeeixen els parents coklaterais. 

Entre els fills matrimonials, no matrimonials i adoptats per 
una mateixa persona i els descendents d’aquells hi ha el mateix 
dret a heretar abintestat que entre els germans per naturalesa de 
doble vincle o de vincle senzill, segons correspongui. 

En el cas que mori el causant sense fills ni descendents, el 
succeeix el cbnjuge supervivent. 

Article 339 

Article 334 

El cbnjuge supervivent no té dret a succeir: 
1.‘ Si, ei1 morir el causant, es troba en estat de separaci6 per 

aenthcia ferma, 
2.” Si est2 separat de fet amb trencament de la unitat familiar, 

per consentiment mirtil expressat formalment o per aIguna de 
les causes que permeten la separaci6 judicial o el divorci, 

Article 335 

Si, en morir el causant, hi ha pendent una demanda de ndli-  
tat del matrimoni, dc divorci o de separació, llevat que hi hagi 

Els germans, per dret propi, i els fills de germans, per dret de 
representació, succeeixen amb prefehcia als altres collaterals. 
Si només hi ha gemans dobles, aquests succeeixen a parts 
iguals. Si concorren germans dobles amb germans unilaterals, 
aquests succeeixen en la meitat que aquells. Si solament hi ha 
germans nnilaterals, succeeixen tots a parts iguals, sense cap 
distinci6. 

Si concorren a l’herhcia germans i fills de germans i si hi ha 
una sota estirp de nebots, aquests perceben, per caps, el que co- 
rrespon a l’estirp. Si s6n dues o mes, s’ncumulm les parts que 
corresponen a les estirps cridades i tots els nebots que les inte- 
gren succeeixen en el conjunt per caps. 

Si la porci6 corresponent a algun dels nebots esdevé vacant, 
passa a acreixer la dels seus germans. Si el nebot és thic en 



BUTLLET~ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / Nlirn. 333 / 31 de desembre de 1991 2371: 
----- .-- --- -I 

l’estirp, la porci6 vacant acreix la dels oncles vius germans del 
causant i la dels altres nebots, els primers COM si la divisili es 
fes per estirps i els segons per caps. 

2,“ En la successi6 dels pares i en la dels ascendents per natu- 
ralesa, els fills adoptats només tenen dret a succeir si no hi ha 
fills per naturalesa o descendents seus que no tinguin la condi- 
ció de fills adoptius. En defecte de germans, succeeixen els nebots per caps. 

Article 340 

En defecte de germans i de fills de germans O de nebots, suc- 
ceeixen els altres parents de grau més prbxim en linia cdhterai 
fins al quart grau, sense dret de representaci6, sense distincl6 de 
M e s  i sense preferhcia per ra6 de doble vincle. 

Secci6 5” 
La successió en el cas d’adopciii 

Article 341 

El fill adoptat i els seus descendents ocupen en la successió 
de I’adoptant i deIs ascendents d’aquest la mateixa posici6 que 
els aiixes descendents per naturalesa. 

Articlc 342 

Els pares adoptants i llurs ascendents, aquests últims sola- 
ment si han donat a I’adoptat ef tracte familiar que correspon 
als descendents, ocupen en la successió intestada dels fills 
adoptius i de llurs descendents la posició dels ascendents. 

Article 343 

L’adopcici impedeix, recíprocament, la successió entre 
I’adoptat i els seus parents d’origen, llevat del que disposen els 
articles 338,344,345 i 346. 

Article 344 

En el supbsit que un consort adopti el fill per naturalesa de 
l’aitre consort, es conserva e1 dret a succeir abintestat entre 
aquest i la seva famflia per consanguinitat i el damunt dit fill, 
sens perjudici dels drets successoris abintestat que poden co- 
rrespondre a I’adoptant. 

Article 345 

Si una persona és adoptada per una altra amb la qual 1’adop- 
tat te, en el moment de l’adapci6, un dret eventual a succeir4 
abintestat, conserva ei dret de successió intestada entre 
I’adoptat i els parents per naturalesa, amb les particularitats 
segiients: 

1.“ En la successió de l’adoptat i en Ia dels seus descendents, 
els pares i els ascendents per naturalesa només succeeixen si no 
hi ha pares adoptius i ascendents d’aquests amb dret a succeir 
d’acord amb l’article 342. 

Article 346 

En qualsevol cas d’adopi6, els germans per naturalesa con- 
serven sempre el dret de succeir-se abintestat entre si. 

Secció 6: 
Ida successió de la Generalitat de Catalunya 

ArticIe 347 

Si falten les persones assenyalades pels mides anteriors, 
succeeix la Generalitat de Catalunya, la qual ha de destinar els 
béns heretats o íiur producte o valor ri establiments d’assistkn- 
cia social o a institucions de cuhura, preferentment els de la 
darrera residencia habitual del causant en territori catalh. En de- 
fecte d’aquests, s’han d’aplicar aquells Uns o el producte de 
llur venda o llur valor ah establimats a a les institucions de la comar- 
ca o, si hi manquen, als de carber general a &mec de la Generalitat. 

Article 348 

Si correspon d’heretar a la Generalitat de Catalunya, s’ha 
d’entendre sempre que I’herencia és acceptada a benefici d’in- 
ventari rnitjanpnt declara& judicial d’hereu prkvia. 

Capitol III 
La successi6 de I’impliher 

Articlc 349 

La successi6 intestada del causant impúber, és a dir, el menor 
de catorze anys, en defecte de substitució pupil.lar, es regeix per 
les normes segihts: 

i.‘ En els béns procedents del pare O de la mare per natwde- 
sa o per adopci6, o dels altres parents paterns o materns fins al 
quart grau, sigui quin sigui el títol d’adquisició dels dits béns, 
són cridats respectivament a la successió, per ilur ordre, els pa- 
rents més prbxims de l’irnpúbr, dins ei quart grau en la linia de 
la qual els béns procedeixen. 

2.“ Si hi ha ascendents d’una altra lfnia, conserven llur dret a 
la llegitima sobre els dits béns. 

3.a En els altres béns de l’jmpiiber, la successi6 intestada es 
regeix per les regles generals, sense distinció de linies. 

4.a A l’efecte d’aquest article, són considerats de procedhncia 
paterna ei dot estimat i l’esponsalici o escreix, i de procdhncia 
materna el dot inestimat, el preu de X’estimat i la soldada. EIS 
béns que en virtut de reserva ha adquirit l’iimp6ber, resten com- 
promesos entre els de la linia de cbnjuge premort, si no els ha 
adquirit per eIecció o distribució del reservista. 

5.” No tenen consideraci6 de troncals els fruits deis Uns 
d ’igual c ark t er. 



Títol V 
Altres atribucions successbrics 

determinarlcs pcr la Llei 

Capítol 1 
Ida Ilegitima 

Secció i.a 
Disposicions generals 

Article 350 

La )legítima confereix per ministeri de la llei a determinades 
persones el dret d’obtenir en la successió del causant un valor 
patrimonial que aquest els pot atribuir a titol d’institiiciti heredí- 
tbia, llegat, donaci6 o de qualsevol altra manera, 

Article 351 

Hom presumeix acceptada la llegítima mentre no sigui re- 

La llegitirna no deferitfa no pot ésser objecte d’embargament 
nunciada purament o simplement. 

o d’execució per deutes dels presumptes legitimaris, 

Secció 2.a 
Els legitimaris i la dcterminacib 

dc la ilegítirna 

Article 352 

S6n lcgitimaris els fi 
adoptius, per parts iguals. 

Els fills premorts són 
scendents, per estirps. 

Is matrimonials, no matrimoniah i 

representats per llurs respectius de- 

Article 353 

Si no hi ha descendents amb dret a llegitha, són legitimaris 
el pare i la mare per meitat. En cas que un d’ells hagi premort, 
o en defectc d’un d’ells si es tracta de ia succeasiii de MIS no 
matrimonials o adoptius, és legitimari el supervivent, en el pri- 
mer sup&it, o el pare o la marc que hagi reconegut el fill o 
l’hagi adoptat, en els altres. 

Article 35U 

Eis fills adoptius i llurs 
en la successi6 de llurs 

descendents no tenen dret a 1fegít.ima 
pares i ascendents per nattirdesa i 

aquests resten exclosos en la llegitima d’aquells. 

naturalesa de l’altre C O I I S Q ~ ~ .  

Se n’exceptua el wipbsit en qui: un consort adopti el fill pcr 

Article 355 

L’import de la ilegítima 6s la. quarta part de la quantitat base 
que resulta d’aplicar les regles següents: 

1.” Hom parteix del valor que els Wns de l’herkncia tenien ai 
temps de la mort del causant, amb dducci6 dels seus deutes i 
de les despeses de la seva darrera malaltia, de I’enterrament i 
del funeral. 

2; A aquest valor iiquid s’ha d’afegir el dels b h s  donats pel 
causant, sense altra excepci6 que les despeses d’aliments, edu- 
caci6 i aprenentatge, cura de malalties, equip ordinari o regals 
de costum, l’esponsalici o escreix i la soldada, 

El valor dels béns objecte de les donacions computables 6s el 
que tenien ai temps de morir el causant, feta deduccib prhia de 
les millores Útils costejades pel donatari en els béns donats i de 
l’irnpri de les despeses extraordinbies de consenraci6 o repa- 
ra& que ell hagi sufragat, no causades pcr culpa seva, 

En canvi, hom afegeix al valor d’aquests Mns l’estimacib 
dels deterioraments ocasionats per culpa del donatari que en pu- 
guin haver minvat el valor. 

3.“ Si el donatari ha alienat els béns donats, hom hi afegeix el 
valor que tenien en el moment de llur alienaci6 i, si els b6ns 
han deperit per culpa del donatari, el valor d*aquests al temps 
en quk es produí llur dlestmcció. 

Article 356 

Tots els legitimaris detreuen la llegítima d’una Única quarta. 

Article 357 

Per a determinar la ]legitima individual entre diversos legiti- 
maris fan nombre el que és hereu, el legitimari que I’ha renun- 
ciada, el que ha estat desheretat justament i e1 declarat indigne 
de succeir el causant. 

No obstant aixb, els fills o els descendents del desheretat o 
declarat indigne, que sigui fill del causant, s6n legitimaris per 
dret de representaci6. 

Secci6 3.a 
L’atribució, la imputacih, la percepch5 

i el pagament de la llegítima 

Article 358 

La institució d’hereu i el llegat a favor de qui resulti ésser le- 
gitimari impliquen atribuci6 de llegítima, baldament no s’ex- 
pressi aixi, i $’imputen a ella mentre el causant no disposi altra 
cosa, encara que el legitimari repudii’ i’herhcia o renuncii’ al 
llegat. 

El llegat disposat en concepte de llegítima o imputable a ella 
que no sigui llegat simple de llegitima pot consistir en una su- 
ma en rnethMic, encara que no n’hi hagi en I’herkncia, o en béns 
d’exclusiva, plena i lliure propietat del causant, llevat el cas de 

haver-n’hi en aqudla, sense comptar a aquest sol objecte els 
bens mobles d’iis dom&stic. Si els Mns no tenen aquella condi- 
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ci6, el legitimari pot optar entre acceptar sirnpIeement el llegat o 
renunciar-lo i exigir allb que per Ilegitima li correspongui, 

La llegítima també pot llegar-se en forma simple, emprant la 
f6mula {{callb que per iiegltima correspongui>> o alises d’anhb 
gues o similars. 

Article 359 

S6n imputables a la llegítima dels fills o descendents: 
131 dot o l’aixovar constitui‘t pel causant o les altres dona- 

cions matrimonials fetes per ell. 
2.“ L ~ S  quantitats assenyalades o assignades pel causant en 

capitols matrimonials en concepte de dat, aixovar, dormi6 o 
simplement en concepte de llegítima, quan es facin efectives. 

3.‘ En l’herhcia dels avis, tot allb que han rebut eis pares 
premorts que hagi estat imputable a Jlegitima, si aquests ha- 
guessin estat legitimaris. 

S6n imputables a la Ulegltima de qualsevol legitimari les d e  
nacions per causa de mort atorgades al seu favor pel causant, 
llevat de pacte en contrari O s i  el causant ho exceptua en testa- 
ment o codicil, i tamb6 les donacions entre vius atorgades pel 
donant com a imputables a ella o que serveixin de pagament o 
de bestreta a compte de la llegítima. 

En la imputació de totes aquestes donacions és aplicable el 
que disposen les regles 2.” i 3; de I’,zrticle 355. 

Article 31iO 

Hi causant no pot imposar sobre la Itegítima condicions, ter- 
minis, modes, usdefruits, fideicomisos ni altres limitacions o 
chegues; si eIs imposa, han d’ésser tinguts com a no formu- 
lats. 

No obstant aixb, la disposició per causa de mort atorgada en 
concepte de Ilegltima i per un valor superior a aquesta amb la 
prevenció expressa que, si el legitimari no accepta ies dites li- 
mitacions o &regues, el seu dret es redueix estrictment a la 
llegítima, faculta aquest per a optar entre acceptar I’esmentada 
disposició amb les limitacions o chegues referides o fer seva 
solament la llegl‘tima, lliure d’aquestes. 

Article 361 

La instituci6 d’hereu, el llegat, la donaci6 imputable i l’asse- 
nyalament o assignaci6 en concepte de llegitimrt no priven els 
afavorits de ilur qualitat de legitimaris. 

En conseqühcia, fan seu I’excGs com a mera liberalitat, pe- 
r&, si aIIb que han rebut per tals conceptes és inferior it la llegí- 
tima corresponent, poden exigir el suplement, excepte si, 
despds de deferida aquelia, hom s’ha donat per totatment pagat de 
la llegítima o ha rmunciat expwament el seu dret al suplement 

Article 362 

L’hereu o les persones facuhades per a efectuar la particib, 
per a distribuir l’herhcia o per a assenyalar i pagar llegítimes 

poden optar pe2 pagament en diners, encara que no n’hi hagi a 
l’herhcia, o en béns cl’aquesta, sempre que per disposici6 del 
causant no correspongui als iegitirnaris de percebre la Ueghima 
per via d’instituci6, de llegat, d’assenyalamcnt o d’assignaci6 
de cosa especifica o de donació. 

Comenpt el pagament en diners o en Uns, el legitimari pot 
exigir la resta de la mateixa manera inicial. 

Article 363 

Si les persones esmentades en l’article ,anterior optaven pel 
pagament en Mns i e1 legitimari no es conforma amb els que 
aquells hagin assenyalat, decideix el jutge competent d’acord 
amb l’equitat i pel procediment establert per als actes de juris- 
dicció voluntbia, 

En qualsevol cas el jutge pot ordenar que es practiqui una 
prova pericial a fi de cankixer Ea qualitat i l’estimació dels Uns 
que componen l’herhcia i del lot que hum pretengui adjudicar 
al legitimari. 

Article 364 

Els béns de I’herPncia que serveixin com a pagament de la 
Ilegitima s’estimen per Ilur valor al temps d’efectuar-se fefaent- 
ment la desigmacid a I’adjudicació. 

Les despeses que ocasioni el pagament o el lliurament de la 
llegitima sbn a ckrec de l’herhcia. 

Article 365 

El causant pot disposar vUdament que la llegítima no meriti 
interks O establir l’import d’aquest. 

Aitrament, la Ilegíttitna merita I’interhs legal des de la mart 
del causant, baldament el pagament s’efectui’ en Mns heredita- 
ris, llevat que ei legitimari visqui a la casa i en companyia de 
I’hereu o de l’usafructuari universal de l’herkncia i a les seves 
expenses. També en merita el suplement, des que és reclamat 
j udicialrnent . 

En el llegat, l’assenyalarnent o l’assignació d’una cosa es- 
pecífica heredithria en concepte de llegítima o imputable a 
ella, el legitimari afavorit fa seus, en lloc d’interessos, eis 
fruits Q les rendes que la casa produeix a partir de la mort del 
causant. 

Article 366 

L’hereu respon personalment del pagament de la llegftirna i 
del suplement d’aquesta. 

El dret a la 1Iegiíirna no autoritza per a promoure el judici de 
testamentaria, perb el legitimari pot demanar que sigui motada 
preventivament en e1 Registre de la Propietat la dernanáa de re- 
clamació de la llegítima o del suplement d’aquesta. 

En canvi, la llegítima no d6na lloc per ella mateixa a cap al- 
tre assentament en l’esmentat Registre, llevat de l’anotació pre- 
ventiva del llegat, si esqueia. 
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Seccib 4.” 
La pretcrició i el desheretament 

Article 367 

F:s preterit el legitimari no esmentat en ei testament del seu 
causant, sense que abans o desprds aquest li hagi atorgat dona- 
ció en concepte de llegítima o imputable a ella. TamM ho 6s 
quan, malgrat esser esmentat, el causant no li fa atribucib en 
concepte de llegítima o imputable a ella en el mateix testament, 
o no el deshereta, encarit que sigui injustament. 

La preterici6 del legitimari no d6na lloc a la nulalitat del tcsta- 
ment, perd e1 preterit té dret a exigir all6 que per Ilegftim a 1’ ICO- 

rres pon. 
Nogensmenys, la pretericih del legitimari que és fill o de- 

scendent del testador i ha nascut o ha arribat a esser legitimari 
després d’atorgar-se el testament, o I’existhcia del qual el cau- 
sant ignorava en testar, constitueix preterició errbnia i confereix 
af legitimari preterit accici pcr a obtenir la nul-litat del testament, 
excepte en els casos segiients: 

1.” Si i’institu’it ha és en tota l’herbncia i es tracta del. cbnjuge 
o nom& cl’un fill o només d’rtn descendent ulterior del testador, 
si, en atorgar-se el testament, aquest tcnia més d’un fill o al- 
menys un fill i una estirp de fill premort. 

2.” Si el preterit 4s tina persona que 6s declarada descendent 
del causant després de la seva mort. 

3.” Si el preterit és un descendent del causant que resulta 6s- 
scr legitimari per dret de representació. En aquest cas, hom pot 
demanar la nuWitat del testament si el representant ha sobrevis- 
cut al causant i no ha pogut exercitar l’acció. 

Articlc 368 

El desheretament just, aixb 6s el fonamentat en nna de les 
causes legals, priva el legitimari del seu dret a Ia llegitima. 

El desheretament injust, aixb és el fet sense expressi6 de cau- 
sa, o per una causa la certesa de la qual, si fos contradita, no se- 
ria provada, o per una causa que no sigui cap de les 
assenyalades per la ítei, produeix els efectes de la preterici6 in- 
tencional. 

Article 369 

El dedicretament nords pot fer-se en testament Q hereta- 
ment, amb expressi6 d’una de les causes assenyalades per Xa llei 
i designaci6 nominada del desheretat. 

4.t Haver estat privat de la p h ~ a  potestat que corresponia al 
parc o la mare kgitirnark sobre el fill testador, o de la que co- 
rresponia ai fill legitimari sobre els seus fills néts del testador, 
per senthcla fonamentada en l’incompliment dels deures que 
comporta. 

Article 371 

La reconciliacih del testador amb el legitimari que ha inco- 
rregut en causa de desheretament, sempre que sigui per actes 
indubtables, i el perdó concedit en escriphrra pública, siguin an- 
teriors o posteriors al desheretament, el deixen sense efecte. 

Article 372 

Si el legitimari desheretat impugna el desheretament allegant 
inexisthcla de la causa, la p v a  que aquesta exictja COT a l’he 
reu. Si dega 1.econciliaci6 o perdb, la pmva c ~ m e ~ p ~ n  al desheretat+ 

En qualsevol cas, I’acció d’impugnacih caduca transcorrs- 
guts cinc anys des de la mort del causant. 

Secci6 5: 
La inoficiositat 

Article 373 

Si amb el valor de 1’actiu hereditari liquid no resten a I’hereu 
b6ns relictes suficíents per al pagament de les ilegítimes, dels 
llegats en concepte de tals o imputables a aquelles i dels suple- 
ments, i per a retenir la prhpia llegitima sense detriment, @en 
&ser redu’its per inoficiosos els llegats a €avar d’estmnys o dels 
mateixos legitimaris, en la put que excedeixi llw llegítima, o 
simplement suprimits per deixar-la fianca. 

A aquest efecte tenen el mateix tractament que els llegats les 
donacions per causa de mort i les assignacions Q els assenya- 
laments na fets efectius en vida de l’heretant. 

Si, efectuada la redwccib o la supressi6, el passiu supera l’ac- 
tiu hereditari Q si aquest 6s encara insuficient, poden també Cs- 
ser redu‘ides o suprimides les donacions computables per al 
c&lcui de la llegítima atorgades pel causant a favor d’estranys i 
Bdhiic de legitimaris, en la part no imputable a aquella. 

El legatari o el donatari afectais per la inoficiositat poden evitar 
la @rdua de la totaifititat o d’una part de la cosa llegada o donada, i 
pagar als legitimaris en diners r’irnport que hagin de ’pexcebre. 

Article 374 
Article 370 

Sún calises de desheretament: 
1 nr L e s  d’iinciignitat contingudes en l’article 1 1. 
2.“ Haver negat aliments al testador o al m i  chnjugc, o als 

ascendents o descendents d’aquell, quan hi ha obligaci6 de do- 
nar-20s-en. 

3.* Haver maltractat d’obxa o injuriat, greument en ambdós 
casos, el testacior o ei seu cbnjuge. 

La reducció de llegats i d’altres atribucions per causa de mort 
es fa en proporció a llur valor, respectant les preferhcies de pa- 
gament disposades pel causant. 

La reducci6 O la supressió de donacions corneqa per la més 
recent i així successivament, per ordre invers de data, i s6n re- 
dtiides a prorrata, si aqucsta és indeterminada. 

El causant no pot alterar l’ordre de prelació en la reducció de 
donacions ni disposar que siguin redtiides abans que els llegats. 
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Acticlc 375 

L’acció per inoficiositat de llegats i d’altres disposicions 
per causa de mort correspon solament a l s  legitimaris i a 1Iurs 
hereus, i a l’hereu del causant, quan no ha acceptat l’heren- 
cia a benefici d’lnventari. L’aacciii per inoficiositat de dona- 
cions únicament pot ésser exercida pels Iegitimarís i per llurs 
hereus, 

Ambdues accions s6n irrenunciables en vida del causant, 
Els creditors del causant no es puden beneficiar de la reduc- 

ci6 o la supressió de donacions per inoficiositat, sens perjudici 
de proceclir contra l’hereu que no hagi acceptat l’herhncia a be- 
nefici d’hventari i que resultava afavorit per la reducci6 o la 
supressi6. 

Secció 6.’ 
L’cxtinciG de Ea llegitima 

Article 376 

La renúncia pura i simple de la llegfttima, el desheretament 
just, la declaraci6 d’indignitat per a succeir i la pmcripcih ex- 
t ingeixen la respectiva llegítima individrial. Eis mateixos actes 
en daci6 amb i’dnic o amb tots els legitimaris l’extingdxen 
totalment. 

En tots aquests casos la llegítima s’integra en I’herhcia sen- 
se que mi acreixi la dels altres legitimaris, sens perjudici dei 
que disposa el segon parhgraf de l’article 357. 

Article 377 

Són nuls tota renúncia de liegítima no deferida i tot pacte o 
contracte de trmsaccid o d’una altra índole sobre ella. No obs- 
tant aixh, s6n licits: 

I.‘ El pacte de supervivkncia efectuat entre consorts en capl- 
tols matrimonials pel qual el qui resulti sobrevivent renuncia la 
llegitirna que li podria correspondre en la successi6 intestada de 
llur fill impúber. 

2.” Ei pacte entre ascendents i descendents en escriptura pii- 
biica de capítols matrimonials, de constituci6 dotal o de dona- 
ci6 pel qual e1 descendent que rep del seu ascendent Mns Q 

diners en pagament de llegitima fbtura renuncia el possible su- 
ptement. No obstant aixb, aquesta renlincia es rescindible per 
lesió en més de la meitat del seu just valor, a partir del seu ator- 
gament, ates l’import a qu& ascendiria la llegítima del renun- 
ciant en la data expressade 

Articlc 378 

L’accid per a exigir la liegitima i ei seu suplement pres- 
criu en tot cas al cap de quinze anys a partir de la mort del 
causant. 

L’aacci6 per a demanar la nullitat del testament per causa de 
preterició errbnia i la reducció o la supressió de disposicions 
inoficioses prescriuen al cap de cinc anys a comptar de la mort 
del causant. 

Capítol II 
La quarta vidual 

Article 379 

La quarta vidual atribueix al consort sobrevivent acció de ca- 
rhcter personal per a exigir als hereus del premort: 

I,‘ L’adjudicaci6 en propietat de bhs hereditaris O llur equi- 
valencia en diners, a elecci6 dels hereus del premort, en la for- 
ma establerta per ai pagament de la quarta trebel*libica en la 
modalitat de reclarnaciii. 

2.n La part proporcional dels fniits i les rendes de l’herhncia 
percebuts des del dia de la mort del consort o de llur vaIor en 
diners, llevat els corresponents a l’any de plor. 

La quarta viduai IIQ confereix al sobrevivent la qualitat d’he- 
reu del premort ni el dret d’acréixer en la successió d’aguest. 

Article 380 

Té dret a reclamar la quarta vidual el consort sobrevivent que 
amb els seus b h s  propis, units als que Ii puguin correspondre 
en I’herkncia del premort, encara que no els exigeixi o que els 
renunciil, no tingui, en morir l’dtre cbnjuge, mitjans econbrnics 
suficients per a la seva cbngnra sustentació, atbs el nivell de vi- 
da que havien mantingut els consorts i el patrimoni relicte. 

Article 3R1 

El consort sobrevivent no té dret a reclamar la quarta vidual: 
1.‘ En el cas que, en morir I’altre cbnjuge, n’estigui separat, 

judicialment o de fet, per una causa que li sigui exclusivament 
imputable. 

Si hi ha pendent demanda de separació, de divorci o de nuHi- 
tat de1 matrimoni, eis hereus del premort poden prosseguir l’ac- 
ciú plantejada als efectes de la denegació de la quarta vidual. 

2P En cas que sigui declarat indigne de succeir al consort 
premort. 

En el Dret especial de Todosa, no t6 &et a la quarta vidual la ví- 
dua ;1 Ja qual el Marit ha atribuit escreix o una altra donacici nup5at. 

Article 382 

La quarta vidual consisteix en la quarta part de l’herhcia li- 
quida dei premort. 

En qualsevol cas, s’irnputen a la quarta vidual, alls efectes de 
la seva disminuci6, els béns o els drets que en la seva hedncia 
el premort ha atribu‘it al consort, encara que aquest els renuncii; 
juntament amb els propis del consort i amb les rendes i salaris 
que aquest percep, que han d’esser capitalitzades, a aquest efec- 
te, a X’interks legal del diner. 

Article 383 

Per a la fjxacir5 de la quarta vidual cal atenir-se al valor dels 
bkns de l’herhcia al temps de determinar-la, dedults les despe- 
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ses de darrera malaltia, enterrament i fiincral del premort i els 
deutes hcrerlitaris. 

El consort sobrevivcnt pot demanar Ia rdiicci6 o la stipressih 
de les donacions entre vius atorgades pel premort amh el desig- 
ni de defraudar la quarta vidual. 

Són ap’Iicables a la determinaei6 de la quarta vidual, en tant 
que ho permeti la seva @pia naturdesa, les regles de la quarta 
falcídia, sense pr&via deducció de llcgitiwes ni oTdigaci6 de for- 
mar jnvcntari, 

Article ,784 

L’accih per a rcclarnar la q w t a  vidual s’extjngejx: 
1.‘ Per ltn renúncia expressa del sobrcvivent despres de la 

2,“ Pcr la mort del sobrevivent sense haver-la exercitada. 
3.r En contreure rnatrirnoni el sobrevivent, o per la convivh- 

cia marital amb unit altra persona, dcspr6s de la mort del cm-  
sant i abans d’excrcitar-la. 

4.[ Per prescripcib, :I cap de cinc anys a comptar de la mort 
del consort. 

mort dcl causant. 

Article 385 

El sobrevivent perd el dret R la quarta vidual si abandona o 
negligeix greument els fills corniins menors cl’eclat. 

Tanmateix, no ha de restituir els h i t s  percebuts. 

Article 3H6 

El consort sobrevjvcnt pot demanar que sigui motada pe- 
ventivament en cl Registre de la Propietat IR tlernmda de reclii- 
mació de la quarta vidual. 

Article 387 

Llevat. del ciis en qub cl tesrador, ci donant o l’heretant hagin 
disposat una altra cosa, els béns que el ctmjugc supervivent ha 
adquirit per qualsevol d’aquests titols, directament del neu ni- 
€unt consort o per successi6 intestada d’un GI1 comú o d’un de- 
scendent d’aquest, passen a tenir la qualitat de rescwables r2 
favor dels fills comuns de I’nnterior matrimoni o dels l~ l l s  adop- 
tius tamb6 comuns, o de llurs descendents, a paríir del moment 
en qi iE  el dit consurt supervivent contreu noves núpcies, tt5 un 
fill no matrimonial o n’adopta un. 

En morir el chnjuge supervivent, els h6ns rescrvahles o llurs 
subrogats són deferits als fills o descendents reservataris que 
existeixen en esdevenir-se la dita mort, els quals els adquirei- 
xen com ti successors del consort premort, conformement al 
que estableix I’article scgiient, sens perjudici de llur dret a re- 
nunciar-10s. 

Article 388 

La delació dels bEns reservables t6 lloc segona les regles de 
la successili intestada, amb exclusi6 dels que hagin renunciat la 
reserva desprbs de produi‘t el fet que dóna lloc II aquesta i dels 
justment desheretats pel cbnjuge premort o declarats indignes 
en la successió d’aquest. L’exclusió TIQ afecta l’estkp de de- 
scendents dei renunciant premort al reservista ni la dels deshe- 
retats o declarats indignes de succeir. 

Aixb no obstant, el cbnjuge pot distribuir per a després de la 
seva mort entre els reservataris els Mns reservables. 

Mort el cbnjugc reservista amb heretament universal a favor 
cl’algun dels reservataris, perh sense que en ;ktorgar-la, ni ante- 
riorment, hagu6s exercit per actes entre vius la dita facultat de 
distribiició, hom considera que pel mer fet d’atorgar l’hereta- 
ment ha usat d’aqwsta facultat exclusivament a favar de i’hc- 
reli contractual que arrihi a &ser-ho, el qual, en morir el 
reservista, fa seus els Mns reservables, amb excepció cl’aquells 
qiic nbms de l’heretment el reservista hagi donat a qualsevol 
dels reservataris que li sobrevisquin. 

El pahgraf anterior s’aplica al reservatari o als reservataris 
que resultin ésser hereus del reservista per heretament pur a 
preventiu O per testament, sempre que el reservista no hagi 
excrcit abans o després de l’heretament o del testament la dita 
facultat de distribiici6, Igualment s’aplica als reservataris que 
resultin ésser donataris o legataris de Mns resmvables, posat 
que sobrevisquin al reservista. 

Article 389 

La reserva no afecta els béns alienats o gravhrnens constitu’its 
pel cbnjugc vidu abans dc pradu’it el fet que d6na lloc a la reser- 
va, els quals altrament haurien estat reservables, sens perjudici 
que la tal reserva afecti llurs subrogats. En són exceptuats els 
casos en qu& hi hagi confabulacib fraudulenta amb l’adqui- 
rent, salvant també les accions de simulació que siguin pro- 
cedents. 

La reserva no afecta timpoc els Mns alienats o els gravh- 
mens constihils pel chnjuge supervivent si l’dienaciii o el gra- 
varnen s’han fet amb el consentiment unhime de tots els fills o 
clescendents que en ei moment de fer-los tenien el carhcter de 
rcserv;itaris, o amb el consentiment de qui n’exercia la repre- 
senta& o la defensa Icgal. EI consentiment prestat no implica 
la renincia de In condiciii de reservataris si no es fa constar al- 
tra cosa de manera expressa en el moment de prestar-lo. 

S’aplica als béns mobles reservables allb que, per als subjec- 
tes a restitució fiác’icomissiwia, estableixen els apartats 2.” i 3: 
de l’article 208. 

Article 390 

Quar1 determinats bens s6n en part reservables i en part no 
reservables, el jutge, a petici6 del. reservista, autoritza la deter- 
minació de la reserva en béns concrets; si es tracta d’un Únic b6 
i 6s susceptible de divisi6, el jutge la fa, i assigna a cadascuna 
de les porcions que en resultin el carkter de reservable o de 
lliure. 
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La resoluci6 judicial s’ha de fer constar mitjanqant nata al 
marge de Ia inscripci6 dels immobles si la condici6 de reserva- 
bles constava en el Registre de la Propietat. 

El procediment és el que s’estableix en matkria de subroga- 
ció real de b6ns fide‘icomesos. 

Article 391 

Cap reserva ni reversid legal no afecta els béns adquirits per 
herbncia o per clonaci6, lIevat de la resema establerta en aquest 
capítol. 

Tita1 VI 
Les donacions per causa de mort 

Article 392 

Les donacions per causa de mort no poden ésser universals i 
es regeixen per les normes dels llegats tocant a: les causes d’in- 
capacitat per a succeir i cl’indignitat successbria declarada del 
donatari; et dret preferent dels creditors hereditaris per a l  cobm- 
ment de llurs &dits; el &et d’ackixer entre els donataris; la 
possibilitat de substituci6 vulgar del donatari; les condicions, 
les chrregues, els fidei‘cornisos i els modes imposats al donatari, 
i la phrdua posterior dels béns donats. En tota altra cosa, es re 
geixen per les normes de les donacions entre vius, en tant que 
ho permeti llur naturalesa especial. 

Article 393 

Les donacions atorgades sota la condici6 suspensiva de so- 
breviure el donatari al donant tenen el carkter de donacions per 
causa de mort, i estan subjectes al rkgim d’aquestes, sens perju- 
dici de les disposicions en matkria d’heretaments. 

Article 394 

Pot atorgar donacions per causa de mort el qui té capacitat 
per a testar; perb, en cas de no esser atorgades en escriptura pú- 
blica, nomh són vUides si el donant és major d’edat. Pot ac- 
ceptar-les el donatari amb capacitat per a contractar u els seus 
representants leg a i  s. 

Article 395 

En morir el donant, e1 donatari fa seus els béns donats, 
independentment que l’hereu accepti i’herhncia i de Ia va- 
lidesa o subsisthcia del testament del donant o de les se- 
ves disposicions. El donatari es  pot possessionar dcls dits 
bkns sense necessitat de lliurament per l’hhereu o pel mar- 
messor. 

L? trammissi6 de la propietat de la cosa donada esta supedi- 
tada al fet que quedi definitivament ferma la donaci6, fora 
que la voiuntat de les parts sigui de transmissió immediata 

sota la condició resolutbria de revocació o premorihcia del do- 
natari. 

Article 396 

Les donacions per causa de mort: resten sense efecte si el do- 
nant les revoca expressament en escriptura pública, testament o 
codicil; si aliena o lIega els béns donats; si atorga amb postcrio- 
ritat heretament no prelatiu, des del moment en qu5 aquell pro- 
dueix efecte; si el donatari pRmm al donant, i si aquest no perciX 
amb ocasi6 de l’especid perill determinant de la dona&. 

Disposicions Finals 

Primera 

Resten substitu’its per aquesta Llei els articles 63 a 276 de la 
Compilaci6 de2 Dret Civil de Catalunya i la Llei 9/1987, del 25 
de m,rig, de Successi6 Intestada, 

Segona 

Resta modificat l’article 1 1  de la Compilació del Dret Civil 
de Catalunya, que en endavant tindrh la segiient redacci6: 

rrArticle I .I 
BL* usufructuari universal designat en capttds matrimonials 

haurd de prendre inventari i atendre les cdrregues dels béns 
amb Eiurs fruits; llevat de pacte contrari, no haurd & prestur 
fian cu. 

)JL’usdefruit pactat per un cdrtjuge a favor de I‘altre quedard 
subjecte al compliment de les obligacions que expressament li 
hagin estat irnpnsades i en especial la d’aixecar, fins on abasti 
/’impuri del producte dels béns, les cdrregues que hauriu de 
complir el cdnjuge premort, si vivia. 

w S d  duplicació a aquest usdefruit el que diqma l’articie 
69 del Cadi de Successions per Causa de Mort en el Dret Civil 
de Catalutyu.)} 

Tercera 

Resta modificat I’article 341 de la Compilaci6 del Dret Civil 
de Catalimya, que en endavant tindra la següent redacci6: 

rrArticle 341 
>,Les reversions establertes en donacions i a  fuvor del donant, 

el seu consort u els hereus d’aquell es regiran pel que dispusen 
els articles 87 i següents &l Codi de Successiuns per Causa úe 
Mort en el Dret Civil de Catalunya. Les establertes a fuvur de 
tercem es regiran pels preceptes relatius als fide feumisos. 

dk reduccií5 o supressi6 de donacions per inoftciositat legi- 
tirvrdriu i les donacions per causa de mort es regiran pel que 
disposa el Codi de Successions per Cuusa de Mort en el Dret 
Civil de Catalunya)>. 
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Qrtarts 

Aquesta llei entrar& en vigor tres mesos dcsprh de ser publi- 
cada en d Diari Oficial dc la Generalitat de Catalunya. 

Disposicions Transitbries 

Sisena 

Els testaments holbgrafs que continguin només disposicions 
a favor de tats els descendents del testador o a favor d’aquests i 
del seu chnjuge caduquen transcorreguts cinc anys comptats 
des de ]’entrada en vigor d’aquest Codi si el testador havia mort 
amb anterioritat. 

Primera 
Setena 

Es regeixen per aquest Codi Ics successions obertes i els tes- 
taments, els coclicils i les membries testament~es atorgats des- 
prés de la seva entrada en vigor. 

No es pot instruir cap expedient per elevar a escriptura públi- 
ca nn testament sacramental passat un any des de l’entrada en 
vigor d’nqtiest Codi. 

Scgnna 
Vuitena 

Les disposicions d’aquest Cadi rekrents a XH representmi6 
del& menors en la paflici6 i a I’administracid i la disposici6 de 
Mns de menors adquirits per herkneia s’apliqrren malgrat que la 
successi6 de qui: es tracti s’hagi obert abans de la seva entrada 
en vigor. 

La substitució exemplar disposada abans de l’entrada en vi- 
gor d’aqrrest Codi és vhlida i prduelx efectes si la incapacitat 
del substitu’it 6s declarada judicialment en vida d’aquest, bal- 
dament sigui desprds d’haver mort I’ascendent que la va or- 
denar. 

Tcrcerii 
Novena 

S6n vhlids tots els heretaments, els test<ments, els codicils i 
les membries testamenthies atorgats d’acord amb la legislaci6 
anterior si compleixen les formes exigides en ella. En les SUC- 

cessions obertcs desprks de l’entrada cn vigor d’aquest Codi, 
perh regides per actes atorgats alxuis, s’apliquen les regles jn- 
terprctativcs de la voliintat del causant establertes en la legisla- 
cili derogada, Nogensmenys, s’ha d’aplicar a aquests actes el 
que disposa l’articlc 132. 

Si la legisEaci6 anterior cxigia algun requisit de forma que 
aquest Codi no exigeix, l’heretament, el testament, el codicil o 
la membria testamenthria atorgats abans de la seva entrada en 
vigor, perb que hagin de regir una successi6 o un heretament 
després, són vilids encara que estiguin mancats d’algun 
d ’ aques ts requisit s. 

Les normes d’aquest Codi relatives a l’obertura dc testa- 
ments tancats atorgats abans de l’entrada cn vigor d’aquesta 
Llei s’apliqrien si el sobre que els contenia es conserva en poder 
del notari autoritzant o successor. 

t e s  normes cl’aqueat Codi relatives als efectes del fideko- 
mis s’apliquen mentre est& pendent, Mhuc pel que fa a la quar- 
ta treheklihnica, fins i tot als fidei’comisos pendents en d 
moment de la seva entrada en vigor, malgrat que el. causant 
hagi mort alians. 

Desena 

En tot allb que no 6s previst en les Disposicions Transitbries 
d’ilquesta llei, les successions obertes abans de l’entrada en vi- 
gor d’aquest Codi es regeixen per la llei aplicable en el moment 
de l’obertiira de Ia successió, SG~QIIS  resulti de les Disposicions 
Transitbries que estableixen la Llei estatal 4QJ1960, del 21 de 
jalial, la llei catalana 13/1984, del 20 de maq, el Decret legis- 
latiu 111984, del 19 de juliol, i les lleis 911.987 i 11/1987, del 25 
de maig, i 811990, del 9 d’abril, que, amb caracter de trmsitb- 
rics, resten vigents. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegda 

No ea pot lliurar cbpia de testaments autorhats per rector 
abatis de l’entrada en vigor d’aquest Codi si no cs protocokIit- 
zen cl’acord amb ell. 
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LLEI DE CREACIO DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 114) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de desembre 
de 1991, ha debatut d Dictamen de la Comissi6 de Politica 
Cultural referent al Projecte de Llei de Crea& de la Universitat 
de Lleida, i les esmenes reservades pels gnips parIamentaris, 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtrit de2 que estableix 
l’articlc 33.1 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segilent : 

LLEI DE C€ZEACId 
DE LA UNIVERSITAT DE LIEDA 

L’anMisi dels aspectes histbrics, demogrhfics, sociais i eco- 
nhmics, juntament amb l’eeshudi de les demandes de titalaci6, de 
Ecs necessitats dels diversos sectors cconbrnics, socials i cultu- 
rals, contrastats amb la realitat universithria actual, ha portat e1 
Govern de CataIunya a emprendre un conjunt d’accions desti- 
nades a expandir i reordenar el mapa universitari de Catalunya. 

D’aquestes actuacions ha sorgit el pmpbsit de modificar I’es- 
tructura universithia catalana rnitjanpnt la crea& de noves 
universitats, una de les quals ha d’bsser la Universitat de Llei- 
da. 

Ultra atendre les demandes actuals i futures pel que f. d a estu- 
dis universitaris, tant a l’hrea geogrkfica prhxirna COM en cl 
conjunt de Catalunya, la Universitat de Lleida ha de tenir voca- 
ci6 de continuitat amb la seva iI.Iustre cantecessora, creada per 
privilegi reid el 1300 i anorreada per la forqa després de la 
Guerra de Successió: I’Estudi General, que, durant més de qua- 
tre-cents anys, va donar hores de glbria al coneixement. 

La nova Universitat de Lleida recull també l’esfoq, el trebalI 
i la voluntat de la comunitat universithria lleidatana, especial- 
ment a través dels diferents centres creats a partir del 1968, i la 
seva creació ha d’actuar com a motor del progrés cultural, del 
cientific i del tknic  a les comarques nord-occidentals de Cata- 
lunya i de manera m6s espíf ica a la ciutat on s’ubiquen els 
seus centres. 

Per aixb, la Universitat de Lleida ha d’integrar i ordenar els 
diversos ensenyaments universitaris que actualment impartei- 
xen en aquesta ciutat la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autbnoma de Barcelona i la Universitat Politknica de Catalun- 
ya, i ha d’integrar tsmbt5, en el futur, centres adscrits actual- 
ment a la Universitat de Barcelona, tots els quals, en conjunt, 
han de servir de base per ai desenvolupament d h a  universitat 
nova amb personalitat prbpia- 

Els objectius que es persegueixen s6n, entre d’aitres, la mi- 
llora de I’organitzaci6 territorial i de la qualitat i Ics potenciali- 
tats del servei p6bhc de l’ensenyament superior per facilitar 
l’exercici del dret a l’educaci6 establert a l’articlc 27.5 de la 
Constitució Espanyola, i l’augment i la millor estructuració de 
l’ofwta de places en el conjunt de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessi6 
del 25 de setembre de 1989, aprovh la proposta de Pragramaci6 
Universithria de Catalunya. En virtut d’aquest acord calia pren- 
dre entre d’altres, la decisió d’incrernentar l’oferta, en especial, 
en els nuclis de Girona, Tarragona-Reus i Llcida. 

D’altra bmda, aquesta crea56 es fa d’acord amb In Disposi- 
ci6 Addicional Única de la Llei de creaci6 de la Universitat 
Ponipeu Fabra, que establia que, dins el termini de tres anys, el 
Govern havia de presentar un projecte de creacid de noves uni- 
versitats al Parlament de Catalunya* 

Article 1. Creació 

Es crea la Universitat de Lleida, la qual es regeix per Ia Llei 
Orghnica 11/1983, del 25 d’agost, de Reforma Universlthria, 
per la Llei de Catalunya 26/1984, del 19 de desembre, de Com- 
dina& Universithria i de Creació de Consells Socids, per 
aquesta Llei, per les nomes que les desenvolupen i pels seus 
estatuts. 

Article 2. Estructura 

La Universitat de Lleida consta inicialment dels centres se- 

a) Facultat de TJetres. 
b) Facultat de Medicina. 
c> Facultat de Dret i Economia, 
d) Facultat de Ciencies de 1’Fducació. 
e) Escola Universitkia cl’1nfemeria~ 
f) Escola Universithria Polithica. 
g) Escola Tecnica Superior d’Enginyeria AgrLria. 

güents: 

Article 3. REgirn de funciunament 

Mentre no s’aprovin els Estatuts de la Universitat de Lleida, 
el Departament d’Ensenyament 16, respecte a aquesta, les com- 
petkncies que la Llei Orghnica 1111983, del 25 d’agost, de Re- 
forma Universithria, atribueix a les universitats, sens perjudici 
que els brgans creats per aquesta Llei puguin exercir les fun- 
cions especifiques que se’ls assignen. 

Article 4. drgans de govern provisionals 

Als efectes del que estableix l’article 3, es creen els brgans 
de govern provisionals següents: 

a) La Comissili Gestora, que assumcix les funcions de go- 
vern neccsskies per a l’organització i l’endegament de la Uni- 
versitat i el desenvolupament de les seves activitats acadb 
miques. 



b) El Consell Econbmic, que aswimeix les funcions econbrni- 
ques i pressupsthries que l’ordcnament confereix al Coiiscll 
Social cIc la Universitat. 

c )  El Claustre provisional, que és l’brgan de participaci6 en 
el govern de la Universitat dels centres, dels departaments i dels 
diversos estaments que els cornponen, de la manera qrrc sigui 
establerta per reg1;ment. Aquest reglament IM d’ksser consultat 
amb la Comissi6 Gestora i aprovat pel Departament (1’Enwiya- 
ment. 

i) Fins a sis membres de la comunitat universithria, elegits 
pel Claustre provisionaX. 

Article 7 

En el marc de l’autonomia universithria, la Universitat de 
JdZeida i els seus centres, instituts i departaments poden establir 
convenis i acords de col4abaraciQ amb altres centres de recerca, 
amb altres universitats i amb llurs unitats estructurals, 

Artirlc 5. La Cornissi6 Gestora 
Article 8 

I ,  La Comissi6 Gestora 6s integrada per un president, tres vi- 
cc-presidents, un gercnt i entre sis i deu vocals. La Universitat 
de Lleida pot tenir un smretari general, que ha d’ksser nomenat 
cl’entre els membres de la Comissi6 Gestora. Els vlce-presi- 
dcnts i els vocals porlcn ésser assistits per adjunts. 

2. El President, que ha d’ksser cateddtic d’universitat, és no- 
menat pel President de la Gencralitat a proposta del Conseller 
d ’ En senyament. 

3, AIs efectes de l’adIninistraci6 nniversithria, el Presidmt dc 
la Comissió Gestora té la condici6 de rector. 

4. Els vice-presidents i els vocals, que han d’ésser professors 
d’universitat, són nomenats pel Conseller cl’Ensenyamcnt. Els 
vicc-prcsidcnts s6n nomenats un cop escoltats els directors dels 
ccntrcs universitaris afectats per la cremi6 de la Universitat. 

5 .  El Gerent és nomenat pe1 Conseller d’Ensenyament, ii pro- 
posta del Prcsident de la Comissió Gestora, i no pot exercir firn- 
cims docents. 

1. EI Cniisell Econbmic E s  integrat pel President i fins a vint- 

2. El President 6s nomenat pel President de la Generalitat. 
3. Als cfcctes de l’administraci6 universithria, el President 

del Consell Econbmic té la condici6 de president del Consell 
Social. 

i-quatre vocals. 

4. ScSn vocals: 
a) 1x1 Secretari General del Departarnent cI’Erisenyament, o la 

b) El l2irectox General d’lhivversitats, O la persona en qui de- 

c) El Director General de Pressupostos i Tresor, o la persona 

d) El President i clos membres de Is Comissi6 Gestora, desig- 

e) El Gerent de la Universitat de Lleida. 
9 Un represent ant de I ’Ajuntament de Lleida, un reprc- 

sentant de la Diputaci6 de Lleida, un representant del Consell 
Comarcal del Segrih i un repxescntarit designat pels altres con- 
sells comamills de l’itctual circumscripcih de Llcida. 

g) Trcs persones elegides directament pel Parlament de Catta- 
Iunya per majoria absoluta dels diputats que forrnen Ia Catnbra, 

h) Fins a quatre persones designades pel Govern de la Gene- 
ralitat de Catalunya, a proposta del Conseller d’Ensenyarnent, 
en represeiitxih dels interessos socials. 

persona en qui delegui, 

legui. 

en qui delegui, 

nats per la mateixa Comissi6. 

La Universitat d’assumir la titularitat dels béns de carhi 
p6hlic de la Generalitat de Catalunya que siguin afectats al 
compliment de Ies seves €uncions. L’assumpció de la titularitat 
dels Mns inicialment afectats s’ha de fer efectiva una vegada 
constituit el Consell lkonbrnic. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

1. Es faculta el Govern cIe la Generahtat de Catalunya per a 
fer les actuacions oportunes per a la integraci6 en la Universitat 
de LIeida de tots els centres, els instituts i els serveis universita- 
ris de ia Universitat de Barcelona, de la Universitat Autbnoma 
de Barcelona i de la Universitat Polithica de Catalunya ubi- 
cats a la ciutat de Lleida. 

2. Aquesta integraci6 dels centres s’ha de fer per decret i ha 
de preveure el trasphs dels immobles, les Instal-lacians i tots els 
mitjans humans i materidils assignats O pertanyents a cadascun 
dels centres, els instituts o els serveis. S’han de respectar els 
drets que psseeixin, en el moment de la htegracih a Xa Univer- 
sitat de Lleida, el personal adscrit a aquests centres i serveis i 
els estudiants, sens perjudici dels drets que corresponguin, 
d’acord amb la Constituci6 i les lleis que la clesenvolqen, 

Es faculta el GQVHTI de la Generalitat de Catalunya per a fer 
les actuacions oportunes per a l’adscripció ii la Universitat de 
Lleida dels centres universitaris situats a Lleida adscrits a altres 
universitats. 

Tercera 

L’apartat 4-12) de 1’article 5 de la Llei 11/1984, del 5 de rnarq, 
de Creació de 1’Organisme Autbnom Institut Nacional 
d’Educaci6 Física de Catalunyii queda redactat de la manera 
següent: 

<tuti rcpresentnnt Clt. la Universitat de Barcelona i rm repre- 
seiirnnt de la Universitat de I , I e ih> .  
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Dins el termini de dos tanys, a comptar des de la vigkncia 
d’questa Llei, la Universitat ha d’elegir el Claustre Universita- 
ri constituent, c1 qual ha d’cscollir rcctor i, a continuaci6, eiab* 
rar els estatuts de la Universitat en el termini d’urt any des de la 
cornstituci6 del Claustre. Si en aquest termini els estatuts no s6n 
sotmesos a l’aprovaci6 del Govern de la Generalitat, aquest 
n’ha d’establir uns de provisionals. 

II i s p o s i e i o ns Fina 1 s 

Pr imu r a 

En el termini de tres mesos a comptar des de la publicaci6 
d’iiquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a pro- 
posta del Conseller d’Ensenyament, ha de determinar l’dtra 
normativa singular reguladora de l’activitat de la Universitat 
fins a l’apravaci6 dels estatuts. 

S’autoritzen el Govern de la Generalitat de Catalunya i els 
Consellers d’Enseny<ment i cl’tkonornia i Finances, en l’hmbit 
de 1 1 ~ s  atritlucions, pexquk dictin les mesures necessaries per a 
desenvolupar i aplicar aquesta Ilei. 

Tercera 

Aquesta Llei enímrii en vigor I’endemh d’haver estat publica- 
da en el Diari Oficial de EU Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1991 

La Secretkia Tercera 
Hora Sanabra i Viilarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

LLEI DE CREACId DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 114) 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de desembre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Política 
Culturd referent al Projecte de Llei de Crencifj de la Universitat 
de Girona, i les esmenes reservades pels grups parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de I’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb I’article 103.3 del Reglament: del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya següent: 

LLEI DE CREACI~ 
DE LA W E R S l T A T  DE GIRONA 

L’anBlisi dels aspectes histhrics, demogrhfics, socinIs i eco- 
nbmics, juntament amb I’estudi de les demandes de titrrlaci6, de 
les necessitats dels diversos sectors econbmics, sociais i cultu- 
rals, contrastats amb la realitat univerrsithia actud, ha portat el 
Govern de Catalunya a emprendre un conjunt d’accions desti- 
nades a expandir i reordenar el mapa universitari de Catalunya. 

D’aquestes actuacions ha sorgit el pxopbsit de modificar l’es- 
tructura universithria cataiana rnitjayant la creaci6 de noves 
universitats, una de les quals ha d’ésser la Universitat de Gir+ 
na, 

Ultra atendre fes demandes actuals i tuturcs pel que fa a estu- 
dis universitaris, tant a l’hrca geogrhfica prbxima COM en el 
conjunt de Catalunya, la Universitat de Girona ha de tenir voca- 
ci6 de continuitat amb la seva ilblustre antecessora, creada per 
priviíegi reial el 1446 i suprimida pcr la forqa després de Ia 

Guerra de Successi6, temporalment restanrada entre 1869 i 

La nova Universitat de Girona recull tamW I’esfoq, el tre- 
ball i la voluntat de la comunitat universithia gironina, espe- 
cialrnent a trav6s dels diferents centres creats a partir del 1969, 
i la seva creació ha d’actuar com a motor del progrés cultwtl, 
del científic i del t h i c  a les comarques nord-orientals de Cata- 
lunya i cle manera mes especifica ii la ciutat on s’ubiquen els 
seus centres. 

Per aixb, la Universitat de Girona ha d’integrar i ordenar els 
diversos ensenyaments universitaris que actualment s’impartei- 
xen en aquesta ciutat i els de nova creaci6, que han de servir de 
base per d desenvolupament d’unn universitat nova amb perso- 
nalitat prbpia, 

Els objectius que es persegueixen són, entre cl’altres, la mi- 
llora de l’organització territorial i de la qualitat i les potenciali- 
tats del servei públic de I’eensenyament superior per facilitar 
l’exercici del dret a I’educació establert a I’article 27.5 de ía 
Constituci6 Espanyola, i I’augrnent i la millor estructuració de 
l’oferta de places en el conjunt de Catalunya. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió 
del 25 de setembre de 1989, a p r ~ ~ 2  la proposta de Programaci6 
UniversiMa dc Catalunya. En virtut d’aquest acord calia pren- 
dre entre d’altres, la decisió d’incrementar I’oferta, en especial, 
en els nuclis amb presencia d’estudis universitaris. 

D’altra banda, aquesta creaci6 es fa d’acord amb la Disposi- 
ció Addicional h i c a  de la Llei de creació de la Universitat 
Pompeu Fabra, que establia que, dins e1 termini de tres anys, el 
Govern havia de presentar un projecte de creaci6 de noves uni- 
versitats al Parlament de Catalmya. 

1874. 
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Articlc 3. Creaciú 

Es crea la Universitat de Girona, la qual es regeix per la Llei 
Orghnica li/1983, del 25 d’agost, de Reforma Universitaris, 
per la Llei de Catalunya 2611984, del 19 de desembre, de Coor- 
ilinació Universitaris i de Crea& de Consells Socials, per 
aquesta Llei, per les normes que, les desenvolupen i pels seus 
estatut s. 

Articlc 2. Esíructura 

La Universitat de Girona consta inicialment dels centres se- 

a) Facultat de Ciencies de l’FAacaci6. 
h) Facaltat de Lletres. 
c) Facultat de Cihcics Experimentals i dc la Salut. 
d) Factrhat de Chcies  Juridico-Econhiques. 
e> Escola Politknica Snperinr. 

gents: 

Articlc 3. RZgim de funcionament 

Mcntre no s’aprovin els Estatuts de la Universitat de Girona, 
el Departament d’hsenyament tk, respecte a aquesta, les com- 
petkncies que la Llei Orghica 11/1983, del 25 d’agost, cle Re- 
forma Univexsithria, atribueix a les universitats, sens perjudici 
que els brgans creats per aquesta Llei puguin exercir les fun- 
cions especifiques que se’ls assignen. 

Articlc 4. drgans de govern provisionals 

Als efectes del que estableix l’article 3, es creen els brgans 
de govern provisionals segiients: 

a) La Comissió Gestora, que assumeix les funcions de govm 
riecessaties per a l’organització 1 l’endegament de la Universitat i 
el dcLsenvolupament de les seves activitats acad8miqucs. 

b) El Consell Econbmic, que assumeix les funcions econbmi- 
ques i pressuposthies que l’ordenament confereix al Consell 
Social dc la Universitat. 

c )  El Clairstre provisional, que 6s l’brgan de participaci6 en 
el govern de la Universitat dels centres, dels departaments i dels 
diversos estaments que els componen, de la manera que sigui 
establerta per reglament. Aquest reglament ha d’ésser consultat 
arnb la Comissi6 Gestora i aprovat pel Departament d’Ensenya- 
ment. 

Articte 5. I .  Coniissid Gestnru 

1 .  La Comissió Gestora 6s integrada per an president, tres vi- 
ce-presidents, un gerent i entre sis i deu vocals. La Universitat 
de Girona pot tenir UII secretari general, que ha d’ésser nomenat 
d’entre els mcmbres de la Comissi6 Gcstoxa. Els uice-presi- 
dents i els vocals puden ésser assistits per adjunts. 

2. El Presideiit, que ha d’hscr catedrhtic d’universitat, 6s no- 
menat pel Presidcnt de la Generalitat a proposta del Conseller 
d ’ Ensen ynrnent . 

3. Als efectes de l’administraci6 universithria, el President de 
la Comissió Gestora t6 la condició de rector. 

4. Els vice-presidents i els vocals, que han d’ésser professors 
d’universitat, s6n nomenats pel Conseller d’Ensenyament, Els 
vice-presidents són nomenats un cop escoltats els directors 
dels centres universitaris afectats per la creació de la Univer- 
sitat. 
5. El Gerent és nomenat pel Conseller d’Ensenyament, a pro- 

posta del President de la Comissió Gestora, i no pot exercir k n -  
ciona docents. 

1. El Consell Econbmic és integrat pel President i fins a vint- 

2. El President és nomenat pel President de la Generalitat. 
3. Als efectes de I’administraci6 universitkia, el President 

del Consell Econbmic té la condici6 de president del Consell 
Social. 

iquatre vocals. 

4. Són vocals: 
a) E1 Secretari General del Departament d’Ensenyament, o la 

b) EI Director General d’universitats, o la persona en qui de- 

c) El Director GencraI de Pressupustas i Tresor, o la persona 

d) Ei President i dos membres de la Comissió Gestora, desig- 

e> El Gerent de la Universitat de Girona, 
f) Un representant de I’Ajuntarnent de Girona, un repre 

sentant de la Diputació de Girona, un representant dei Consell 
Comarcal del Glronhs i un representant designat pels altres con- 
sells comarcals de l’actual circumscripció de Girona. 

g) Tres persones elegides directament pel Parlament de 
Catalunya per majoria absoluta dels diputats que formen la 
Cambra. 

li) Fins a quatre persones designades pel Govern de la Gene- 
ralitat de Catalunya, a proposta del Conseller d’Ensenyament, 
en representaciti dels interessos socials. 

i) Pins a sis membres de la comunitat universitbia, elegits 
pel Claustre provisional. 

persona en qui delegui. 

legui. 

en qui delegui. 

nats per la mateixa Cornissi6. 

Article 7 

En el marc de l’autonomia universitkia, la Universitat de Gi- 
rona i els seus centres, instituts i departaments paien establir 
convenis i acords de collabraci6 amb altres centres de recerca, 
amb altres universitats i arnb llurs unitats estnrcturals. 

Article 8 

La Universitat ha d’aassumir la titularitat dels b6ns de domini 
públic de la Generalitat de Catalunya que siguin afectats al 
compliment de les seves funcions. L’nssumpch5 de la titularitat 
dels béns inicialment afectats s’ha de fer efectiva una vegada 
constitu’it el Consell Econbmic. 
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Disposicions Addicionals 

Primera 

1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a 
fer les actuacions oportunes per a la integraci6 en la Universitat 
de Girona de tats els centres i serveis universitaris de la Univer- 
sitat Autbnorna de Barcelona i de la Universitat Politknica de 
Catalunya ubicats a la ciutat de Girona. 

2. Aquesta integracih dels centres s’ha de fer per decret i ha 
de preveure ei trasplts dels immobles, les installacions i tots els 
mitjans humans i materials assignats a pertanyents a cadascun 
dels centres Q serveis. S’han de respectar eis drets que posseei- 
xin, en ei moment de la integraci6 a la Universitat de Girona, el 
personal adscrit a aquests centres i serveis i els estudiants, sens 
perjudici dels drets que corresponguin, d’acard amb la Consti- 
twi6 i les lleis que la desenvolupen. 

Segona 

Es faculta el &vern de la Generalitat de Catalunya per a fer 
les actuacions oportunes per a Ia integrací6 en la Universitat de 
Girona de 1’Bscola Universitkia d’hfemeria de Girona, ads- 
crita a la Universitat Autbnorna de Barcelona. 

DisposiCE6 Transithria Única 

Dins el termini de dos anys, a comptar des de la vigencia 
d’aquesta Llei, la Universitat ha #elegir el Claustre Universita- 
ri constituent, el qual ha d’escollir rector i ,  a continuació, elab* 
rar els estatuts de la Universitat en el termini d’un any des de la 

constituci6 del Claustre. Si en aquest termini els estatuts no són 
sotmesos a l’aprovaci6 del Govern de la Generalitat de Cata- 
lunya, aquest n’ha d’establir uns de provisionals. 

Disposicions Finals 

Primera 

En el termini de tres mesos a comptar des de Ia publicació 
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a pro- 
posta del Conseller d’Ensenyament, ha de deteminar l’alíra 
normativa singular reguladora de l’activitat de la Universitat 
fins a l’aprovació dels estatuts. 

Segona 

S’autori~zen el Govern de la Generaiitat de Catalunya i els 
Conseilers d’Ensenyament i d’Economia i Finances, en l’hmbit 
de llurs atribucions, perquk dictin les meswes necessbries per a 
desenvolupar i aplicar aquesta LIei. 

Tercera 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemh d’haver estat publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2991 

La Secrethria Tercera 
Flora Sanabra i Villmoya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

LLEI DE CREACXd DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

APROVADA PEL PLE DEL FARL,AMENT EL DL% 12 DE DESEMBRI3 DE i 991 
(DS PC-P, 1 14) 

PLE DEL PARLAMENT 

EI Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 12 de desembre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Politica Cul- 
tural referent al Projecte de Llei de Crea& de la Universitat Rovi- 
ra i Virgili, i les esmenes reservades pels grups parhmntaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i d’acord 
amb I’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya següent: 

LLEI DE CREACId 
DE LA UNIIERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

L’anhiisi dels aspectes histbrics, demogdfics, socials i ec* 
nbrnics, juntament amb l’estudi de les demandes de titulació, de 

les necessitats dels diversos sectors econbmics, socials i cultu- 
rals, contrastats amb la realitat universithia actual, ha portat el 
Govern de Catalunya a emprendre un conjunt d’accions des- 
tinades a expandir i reordenar el mapa universitari de Cata- 
lunya. 

D’aquestes actuacions ha sorgit el propbsit de modificar l’es- 
tructura universithria catalana mitjanqant Ia crea% de noves 
universitats, una de les quals ha d’ésser la Universitat Rovira i 
Vi rg ii i e 

Ultra atendre les demandes actuals i futures pel que fa a estu- 
dis universitaris, tant a I’hrea geogrhfica prbxima com en el 
conjunt de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili ha de tenir 
vocaci6 de continuitat amb una preshcia universithia a les co- 
marques tarragonines i de les Terres de t’Ebre que es remunta 
als segles XVX i XVU, suprimida per la forca després de la 
Guerra de Successi6 i recuperada ara fa vint anys. 



La nova Universitat Rovira i Virgili reciill també l’eesforg, el 
treball i la voluntat de la cornunitat universithia tarragonina, 
especialment a través dels diferents centres creats a partir del 
1971, i la seva creació ha d’actuar COM a motor del progrEs cul- 
tural, del científic i de1 thcnic a les comarques meridionals de 
Catalunya i de manera mes especifica a les ciutats on s’ubiquen 
els seus centres. 

Per aixb, la Universitat Rovira i Virgili ha d’integrar i orde- 
nar els diversos ensenyaments miversitaris que actualment 
s’imparteixen en les comarques meridionals i els de nova crca- 
ció qiie han de servir de base per al desenvolupament d’una 
universitat nova amb personalitat prbpia. 

Els objectius que es persegueixen són, entre d’altres, la mi- 
llora cle l’organitxacih territorial i de la qualitat i les potenciali- 
tats del servei públic de l’ensenyarnent superior per facilitar 
]’exercici del dret a l’edticacih establert a !’article 27.5 de la 
Constituci6 Espanyola, i l’augment i la millor estnicturaci6 de 
l’oferta de places en el conjunt de Catalunya. 

Et Govern de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió 
de1 25 de setembre de 1989, aprovi la proposta de Programació 
Universithrla de Catalunya. En virtut d’aquest acord calia pren- 
dre entre cl’altres, la decisi6 d’incrernentar l’oferta, en especial, 
en cls nuclis amb preshcia d’estudis universitaris. 

D’alt.ra banda, aquesta creació es fa d’acord amb la Disposi- 
ci6 Addicional Única de la Llei de creaci6 de la Universitat 
Pompeu Fabra, que establia que, dins el termini de tres anys, e1 
Govern havia de presentar un projecte de cremi6 de noves uni- 
versitats al Parlament de Catalunya, 

Amb la denominació de la Universitat es vol honorar la me- 
rnbria de l’il~lustrc cat& Antoni Rovira i Virgili, escriptor, his- 
toriador i polític, un dels més importants teoritzadors i 
divulgadors de la causa nacional de Catalunya, President que 
fou del Parlament de Catalunya i exemple de civisme, treball i 
estima pels valors del nostle poble. 

Es crea la Universitat Rovira i Virgili, la qual es regeix per Ia 
Llei Orgaimica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universith- 
ria, per la Llei de Catalunya 26Jl9S4, del 19 de desembre, de 
Coordinacili Universithtia i de Creaci6 de Consells Socials, per 
aquesta Liei, per les normes que les desenvolupen i pels seus 
estatuts. 

Articlc 2. Estructura 

La Universitat Rovira i Virgili consta inicialment dels cen- 

a) Facultat de Ci&ncies de 1’Educació i Psicologia. 
b) Facultat de Lletres. 
c) Facultat de Quimica. 
d) Facultat de Medicina i Cihncies de la Salut. 
e) Pacultat de Cihncies Jurídiques. 
f) Facultat de Cikncies Fxonbmiques i Ernpmsarials. 
g) Escola Tknica Superior tl’hginyeria. 
h) Escola Universitkia d’lnfermeria. 
i) EscaIa d’Enologia. 

tres segiients: 

Article 3. Rkgim de funcionament 

Mentre no s’aprovin els Estatuts de la Universitat Rovira i 
Virgili, el Departament d’lksenyament té, respecte a aquesta, 
les competencies que la Llei Orghnica 11/1983, del 25 d’agost, 
de Reforma Universitbria, atribueix a les universitats, sens per- 
judici que els brgans creats per aquesta Llei puguin exercir €es 
íuncions espccfiiques que se’ls assignen. 

Article 4. &gam & govern provisionals 

Als efectes del que estableix l’article 3, es creen els brgans 
de govern provisionals següents: 

a) La Comissi6 Gestora, que assumeix les hncions de go- 
vern necesshries per a l’organitzaci6 i l’endegament de la Uni- 
versitat i el desenvolupament de les seves activitats 
acadbmiques. 

h) El Consell Econbrnic, que assumeix les funcions econbrni- 
ques i pressuposthies que l’orúenament confereix al Consell 
Sacia1 de la Universitat. 

c) El Claustre provisional, que 4s l’brgan clc participaci6 en 
el govern de la Universitat dels centres, dels departaments i dels 
diversos estaments que els componen, de la manera que sigui 
establerta per reglament. Aquest reglament ha d’bsser consultat 
amb la Comissi6 Gestora i aprovat pel Departament #Ensenya- 
ment. 

Articlc 5. JA Comissib Gestora 

1. La Comissi6 Gestora ds integrada per un president, tres vi- 
ce-presidents, un gerent i entre sis i deu vocals. La Universitat 
Rovira i Virgili pot tenir un secretari general, que ha d’dsser 
nomenat d’entre els membres de la Comissió Gestora. Els vicc- 
presidents i els vocals poden esser assistits per adjunts, 

2. Ei President, que ha d’bsser cat&& d’universitat, és no- 
menat pel President de la Generalitat a proposta del Conseller 
d ’Ensenyamen t. 

3. Als efectes de l’administració universithria, el President de 
la Comissió Gestora té la condició de rector. 

4. Els vice-presidents i els vocals, que han d’dsser professors 
d’uuniversitat, són nomenats pel Conseller d’Ensenyment. Els 
vice-presidents s6n nomenats un cop escoltats els directors dels 
centres universitaris afectats per la creaciti de la Universitat. 

5 .  Ei Gerent 6s nomenat pel Conseller d’Ensenyament, a pro- 
posta del President de la Comissió Gestora, i na pot exercir fun- 
cions docents. 

Article 6, El Consell Econbmic 

1. EI Consdll Econbmic 6s integrat pel President i fins a vint- 

2. Ei President és nomenat pel President de la Generalitat. 
3. Als efectes de l’administració universithria, el President 

del Consell Ekonbmic tB la condici6 de president del Consell 
Social. 

i-vuit vocals. 

4. S h  vocals: 
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a) El Secretari Generat del Departament d’Ensenyament, o la 

b) EI Director General d’universitats, o la persana en qui de- 

e )  El Director General de Pressupostos i Tresor, o la persona 

d) El President i dos membres de la Comissió Gestora, desig- 

e) HI Gerent de la Universitat Rovira i Vi@, 
E) Un representant de 1’Ajuntarnent de Tarragona, un repre 

sentant de I’Ajuntament de Reus, un representant de I’Ajnnta- 
ment de Tortosa, un representant de la Diputació de Tarragona, 
un representant del Consell Comarcal del Tarragon$s, un repre- 
sentant del Consell Comarcal del B a h  Camp, un representant 
del Consell Comarcal del Baix Ebre i un representant designat 
pels altres consells comarcals de l’actual circurnscripci6 de Ta- 
rragona. 

g) Tres persones elegides directament pel Parlament de 
Catalunya per majoria absoluta dels diputats que formen la 
Cambra. 

h) Fins a quatre persones designades pel Govern de la Gene 
rditat de Catalunya, a proposta del Conseller d’Ensenyarnent, 
en representaci6 dels interessos socials, 

i) Fins a sis membres de la comunitat universithria, elegits 
pel Claustre provisional. 

persona en qui delegui. 

legui. 

en qui delegui. 

nats per la mateixa Comissid 

Article 7 

En el marc de l’autonomia universithria, la Universitat Rovi- 
ra i Virgili i els seus centres, instituts i departaments puden es- 
tablir convenis i acords de collabaraci6 amb altres centres de 
recerca, amb altres universitats i amb liurs unitats estructurals. 

Articlc 8 

La Universitat ha d’assumir la titularitat dels Mns de domini 
pdblic de la Generalitat de Catalunya que siguin afwtats al 
compliment de les seves funcions, L’assumpci6 de la titularitat 
dels béns inicialment afectats s’ha de fer efectiva una vegada 
constitu’it el Consell Econbmic. 

Disposicions Addicionals 

Primera 

1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a 
fer les actuacions oportunes per a la integraci6 en la Universitat 
Rovira i Virgili de tots els centres i serveis universitaris de la 
Universitat de Barcelona ubicats a les ciutats de Tarragona i de 
Retis. 

2. Aquesta integra& dels centres s’ha de fer per decret i ha 
de preveure el trasphs dels immobles, les instai-Iacions i tots ets 
mitjans humsans i materials assignats o pertmyents a cadascun 
dels centxes o serveis, S’han de respectar els drets que posseei- 
xin, en el moment de la integraci6 a la Universitat Rovira i Vir- 

gili, el personal adscrit a aquests centres i serveis i els es& 
tliants, sens perjudici dels drets que corresponguin, d’acord 
amb la Constitució i les lleis que la desenvolupen. 

Segona 

1. Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a 
fer les actuacions oportunes per a la integració en la Universitat 
Rovira i Virgili de les Escoles Universitbries d’hfemeria Joan 
XXin i de Graduats Socials de Tarragona, adscrites a la Uni- 
versitat de Barcelona, i de I’Escola Unhersithria d’Enginyeria 
T h i c a  Industrial del Complex Educatiu de Tarragona, adscrita 
a la Universitat Politecnica de Catalunya. 

2, En la integració de 1’Escola Universithia d’Enginyeria 
Tecnica Industrial del Complex Educatiu de Tarragona, hom 
s’ha d’atenir a allb que disposa ei número 8 de la Disposici6 
Addicional Quinzena de Ia LIei 30/1984, del 2 d’agost, de Me- 
sures per a la Reforma de la Funció miblica, en la redaci6 que 
li dóna 1’article 1 de la Llei 23/1988, del 28 de juliol. 

Tercera 

Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a fer 
les actuacions O~OI-~UIIW per a I’adscripci6 a la Universitat Ro- 
vira i Virgili de les Escules Universihies d’hfemeria Verge 
de la Cinta de Tortosa i de Treball Social de Tarragona, adscri- 
tes a la Universitat de Barcelona. 

Disposict6 Transitoria Única 

Dins el termini de dos anys, a comptar des de la vigencia 
d’aquesta Llei, la Universitat ha d’ekgir d CIaustre Universita- 
ri constituent, el qual ha &escollir rector i, a continuació, elabo- 
rar els estatuts de la Universitat en el termini d’un any des de la 
constituci6 del Claustre. Si en aquest termini els estatuts no s6n 
sotmesos a l’aprovacid del Govern de la Generditat de Cata- 
lunya, aquest n’ha d’establir uns de provisionals. 

Disposicians Pinals 

Prirncra 

En el termini de tres mesos a comptar des de la publicació 
d’aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a pro- 
posta del Conseller d’Ensenyament, ha de determinar I’dtra 
normativa singular reguladora de l’activitat de la Universitat 
fins a ¡’aprovació dels estatuts. 

Segona 

S’autoritzen el Govern de la Generalitat de Catalunya i els 
Consellers d’hsenyament i d’Economia i Finances, en l’hmbit 
de llurs atribucions, perqu6 dictin les mesures neccsshies per n 
desenvohpar i aplicar aquesta Llei. 



23730 BUTLLETf OF’ICZAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA J Nfim. 333 J 3 1 de desembre de 1B3 

Tercera 

Aqucsta Llci cntrarh en vigor l’endemh d’haver estat publica- 
da en el Diari Oficial de la Generalitat de Cartrlurtya. 

Palau del Parlament, 12 úe desembre de I991 

La Secretiiria Tercera 
Fiora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xcoy i Bassegoda 

LLEI Dt;: LA TUTELA I INSTITUCIONS TUTELARS 

APROVADA PEL PLE DBL PARLAMENT EL DIA 13 DE DESEMBRE DE! 1991 
(DSPC-P, 115) 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de descrnbrc 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de Llei de la Tu- 
teia i Jnstitwions Tutelars, i les esmenes reservades pels gmps 
par1 ament ari s. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut dei que estableix 
l’article 33.1 cle I’EEstiatut d’tlutonomia dc Catalunya, i d’word 
amb I’ article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya segiient: 

LLEI DE LA TUTELA r 
INSTITUCIONS TUTELARS 

La trajectbria legislativa de les institucions tutelars s%a ca- 
racteritzat a Catalunya per la seva fragmentaci6, Regides ini- 
cialment pel dret roma i per les Constitxicjons i Altres Drets de 
Catalunya dc 1702, encara aplicades per iina Sentkncia del Tri- 
biinal Suprem de 21/12/1895, regulades desprks pel Codi Civil i 
la Llei d’Enjudiciarnent Civil, i també per diversos preceptes de 
la Compilació de Dret Civil de Catalunya, lm estat findment 
objecte de reforma per la Llei 1 1/1985, del 15 de juny. 

La tutela es fonmenta a Catalunya en el principi bhsic de la 
prevaleqa de la voluntat dels pares en ia (iesignacih del tritor, 
carn IL concrecili del principi més ampli de llibertat civil, que ha 
conformat Iradicionalrnent el model de tutela familiar vigent en 
la societat catalana, 

Aquesta Llei, partint del principi esmentat, regula de manera 
autcinoma i íntegra la tutela i les institucions tutclars i completa 
la normativa sobre regles de protecció que ja figuren en l’orde- 
nament juridic catalh. D’aquí deriva un altre dels seus principis 
rectors: la protecci6 integra1 del qui ha ci’6sser sotmes a una 
institiici6 tutelar, cosí1 que significa I’atenci6 eficaq, no sols a1 
seu patrimoni, sjn6 tamM a la seva persona. 

Els carrecs tutelars que estableix la llei són: el tutor, el protrr- 
tor, i’adrninistrador patrimonial, el curador i cl defensor judi- 
cial, a més dels chrrecs de carhter voluntari que els parea, O un 
tercer que hagu6s disposat de Mns a favor del tutelat, hagin po- 
gut estatuir. Com a figura complementaria, en coortlinaci6 amb 

la Llei de Rotaci6 de Menors, es regula la situació de la guar- 
da úe fet í es pren en consideraci6 I’exercici de funcions tute- 
lars per l’entitat pfiblica de protecci6 de menors, 

Decantant-se pel model de tutela familiar, d’acorcl amb la 
tradició jurídica catalana, es distingeix la delaci6 testamenthria, 
ordenada pels pares mitjanpnt testament o capitols matrimo- 
nials, de la delaci6 judicial, que només actua subsidihiament a 
falta de previsió paterna. Aquesta Amplia llibertat de l’autoritat 
paterna, que es manifesta, a més, en la possible creacib de mds 
chrrecs tutelars, no implica que s’elimini la jntewenció judicial. 
El jutge 6s qui nomena el tutor, li dóna possessió del ckrrm, el 
remou i en qualifica Ia capacitat, i qui, en última insthcia, vet- 
lla perque s’exerceixi correctament el chrrw. 

Per tal de fer més operatiu el chrrec, s’estableix, de manera 
obligatbria, la necessitat de nomenament d‘un protutor, sempre 
que el patrimoni del sotm&s a tutela sigui important i no ho ha- 
guessin prohibit els p a m .  La figura del protutor s’ajusta més al 
model cle tutela familiar previst. És ell qui s’ha d’eencarregar de 
fiscalitzar, en primera insthncia, l’activitat del tutor, autoritzant 
actes, intcrvenint en l’inventari i en la rendició de comptes i as- 
sabentant el jutge de qualsevol irregularitat en l’exercici del c&rrec. 

Es dedica una atenció especial a l’obligació d’inventmiar els 
b h s  del tutelat, la rendici6 tie comptes (anuals i final) i les al- 
tres garanties, que es regulen detalladament. S’estableix el di- 
pbsit dels comptes anuals aI Registre Civil amb la finalitat de 
facilitar-ne Ia consulta a les persones interessades i d’agilitzar 
la feina de l’oficina judicial. 

Cal esmentar que la Llei estableix la figura de I’administra- 
dor patrímonial i la possibilitat que també sigui tutor el chnjuge 
del tutor o la parella que hi conviu maritalment. Es nomena un 
administrador patrimonial quan el patrimoni del tutelat signi de 
tanta envergadura que calgui separar-ne el contingut personal 
del patrimonial. L’administrador exerceix la tutela conjunta- 
ment amb el tutor, amb la supervisi6 del protutor, que no desa- 
pareix. Perb a’ha reservat el nom de tutor per al qui té cura de la 
persona del tutelat. Com a conseqiikncia de la necessitat d’har- 
monitmr Ea legislaci6 catalana sobre aquesta materia, hom dis- 
tingeix, així mateix, entre el c k e c  tutelar i l’exercici 
provisional de funcions tutelars, que es poden clissociar temp- 
rdrnent. 
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Seguint els models de la legislaci6 europea, se separa la tute- 
la del menor d’edat de la dels incapacitats. Aquesta irltima, de- 
pendent sempre de la sentencia d’incapacitació, pot ésser una 
tutela mitigada pel que fa a I’abast. 

La regulació de la curatela es fa de manera completa i es 
configura amb unes característiques prbpies. Per llur caracter 
distint, se’n distingeixen les diferents classes: el curator bmo- 
rum dels bkns relictes que es regala en la Compilació, en el Lli- 
bre de Successions; el curador del menor la característica del 
qual 6s la transitarietat; el curador del prbdig (un curator bono- 
rum) i el dels incapacitats, que p t ,  segons que determini la sen- 
tencia d’incapacitació, assumir funcions limitades en l’hmbit 
personal. 

També es dedica una atenció especial, de conformitat amb el 
principi de tutela familiar, a la patria potestat prorrogada u re- 
habilitada, en la mesura que els pares actuen com a tutors o cu- 
radors Re llurs fills majors d’eclat incapacitats. 

Quant al defensor judicial, se n’ha de destacar el cwhcter 
provisional i la na-exighcia d’autorització judicial per als actes 
que en requeririen, quan el nomenament s’hagi efectuat especí- 
ficament per a la reaiitzaci6 d’algun d’aquests actes. 

Es regula hpliarnent la guarda de fet i, per primera vegada, 
es defineix el guardador. Aquest és la persona, fisica o jurídica, 
que ha acollit, de manera transithria, un menor que es troba de- 
semparat per qui té l’obligacili de custodiar-lo, o b6, qualsevol 
altra persona que, per ma& de les seves ciscumsthcies personals, 
necessita que la sotmetin a una instituci6 de guarda de la seva 
persona i els seus bhs.  

Quant al r&girn transitori, es disposa el manteniment de les 
tuteles i les curateles existents en la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, que hi queden sotmeses en tot el que es refereix 
a l’exercici del c b e c .  Atesa la novetat de certs chrrecs tutelars, 
s’estabkix que el jutge exerceixi les funcions de protutor, llevat 
que ell mateix acordi de nomenar-ne UII. 

Títol Primer 
Disposicions gcnerals 

Article 1 

La guarda i la protecció de la persona i els b6ns o només de 
la persona o els béns dels menors i els incapacitats correspon, 
segons el cas: 

a) Als titulars de la phtria potestat. 
b} Al tutor i ,  segons els casos, a I’adrninistrador patrimonial i 

c)  Al curador, 
d) Al defensor judicial. 

al protutor, 

2. Els titulars de les funcions de guarda i protecci6 han d’in- 
forniar directament el sotmhs, en la mesura que sigui possible, 
de llurs actuacions amb transcendencia per a la seva persona o 
els seus Mns. 

Tita1 Segon 
De la tutela 

Capítol I 
Disposicions generals 

Artictc 3 

Estan sotmesos a tutela: 
a) Els menors d’edat no emancipats que no estiguin sota ph- 

tria potestat. 
6) Els incapacitats quan la sentkncia judicial ho hagi establert 

i en la mesura que ho hagi acordat, 
c) Els sotmesas a phtria potestat: prorrogada o rehabilitada 

quan aquesta s’extingeixi, llevat que sigui procedent la curatela. 

Article 4 

La tutela es defereix per: 
i .r Testament o capítols matrimonials. 
2.n Resoluci6 judicial. 

capit01 R 
DelaciG de la tutela 

Sec& Primera 
Delació tcstamenthria 

Articlc 5 

1, El pare i la mare que no hagin estat privats de la phtrist po- 
testat abans de l’obrtura de la successi6 poden nomenar un tu- 
tor per a Uurs fills menors d’edat. TambC poden nomenar-ne un 
per als majors d’edat incapacitats sobre els quals detinguin la 
phtria potestat prorrogada o rehabilitada. 

2. El pare i la mare poden nomenar un tutor o mes d’un per a 
cadascun de llurs fills i designar substituts dels nomenats. 

3. El pare i la mare que tinguin la phtria potestat poclcn orde- 
nar# en el testament, l’exclusió d’una persona o més d’una del 
c h ~ c  de tutor de llurs fills menors o incapacitats. En cas de 
contradiccid, preval la voluntat del pare que ha exercit darrera- 
ment la phtria potestat. 

Article 6 
Article 2 

1. Les funcions tutelars constitueixen un deure. Nom& és ad- 
missible i’excusa de llur exercici en els casas determinats en 
aquesta Llei. Les funcions tutelars s’han d’exercir sempre en 
els termes de llur constitució i en benefici dels menors i dels in- 
capacitats, d’acord amb la personalitat d’aquests. 

En cas de concurrb~5a, es discerneix el chrrec al tutor desig- 
nat per aquell dels pares que ha exercit darrerament la phtria 
potestat, sens pcrjudici de la plena efichcia de les disposicions 
ordenades per l’altre per establir un sistema d’actministracih 
dels bens que ell mateix hagi disposat, a tftol gratui’t, a favor del 
sotmes R tutela. 
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Articlc 7 

1. Els pares poden establir brgans de control i vigilhcia de la 
tutela, tant unipersonals C Q ~  collegiats, i determinar-ne l ’hbit  
de les cornpet&ncies i la forma d’exercir-les. Les íimcions con- 
ferides a aquests brgans són complementhries de les que corres- 
ponguin per llei al jutge, les quals en cap cas no poúen 
substituir. 

2. La persona o persones designades per aI control i la vígi- 
lincia de la tutela poden excusar-se’n seguint el procediment i 
amb els efectes establerts en I’article 22 d’aqnesta Llci. 

Articlc 8 

Els pares tamM poden ordenar un sistema d’adrninistraci6 
dels Mns de llurs fills menors o incapacitats que tingui l’abast 
temporal i objectiu, el carhcter i l’estructura quc estimin perti- 
nents, rcspectant en tat cas les normes específiques de la llegíti- 
ma. 

descendents, els altres ascendents i els germans. Sens perjudici 
d’aaixb, el jutge potp discrecionalmmt i en una resoluci6 motiva- 
da, alterar I’ordre establert o elegir una altra persona, en benefi- 
c i  dcl menor o incapacitat. 

Article 13 

Si el jutge 1x1 de designar un tutor per a diversos germans, Ira 
de prwiirar que el numenament es faci en una mateixa persona, 
per facilitar la convivencia d’aquells. 

Article 14 

La tutela dels menors desemparats correspon a la persona 
que determini la llei corresponent. NO obstant aixb, si hi ha una 
pcrsona quc es presta a assumir-la, el jutge l’ha de nomenar si 
aixh redunda en benefici del menor. 

hrtictc 15 
Article 9 

EI testador pot fixar als nomenats el dret ;1 la remimeraciii 
que cregui convenient, sempre que el patrimoni del tutelat ho 
permeti, i sens pe@dici del dret d’aqrrests a cobrar el que els 
correspongui per les fcines prbpies de lIur profeessi6, 

Article 10 

Qui disposa de h6ns a titol gratu’it a favor d’un menor o inca- 
pacitat pot ordenar-ne rm sistema d’adrninistmci6 i nomenar la 
persona o les persones qiie hagin cl’cxercir-la, Aquest nomena- 
ment no té efecte fins que hagin estat acceptats Ia tfonacih, I’he- 
rEnci;l o el Hegat. Les funcions no confeddes a l’administractor 
correspoiicn al tutor. La persona o tees persones designades po- 
den excusar-se de l’administracih seguint el procediment i amb 
els efectes establerts en l’articíc 22 cl’aquesta Llei. 

Secció Segona 
Delació dativa 

Articlc 11 

Si no hi ha tutor nomenat pels pares, corrcspon al jutge la de- 
signació de tutor en tots els casos en que, de conformitat amb la 
llei, sigui procedent. 

Articlr! 12 

Per a nomenar iutor s’ha de preferir, en primer lloc, el cbnju- 
ge qre convisqui amb el menor o incapacitat, el mernhre tLc la 
parella que hagi conviscut amb el parc o la mare del menor o 
incapacitat i amb aquest durant un periorle mínim de cinc anys 
dc manera estahlc i pemanent, i, íi falta d’aquest, els pares, els 

1. El jutge pot, en constituir la tutela, establir les mesures de 
vigilhncia i control de I’actuació del tutor que cregui pertinents 
en benefici del tutelat. A mks, ha dc nomenar necesshriarnent 
im protutor que intervingui en l’inventari dels béns d’aqucll i 
tingui cura, sota la sevii responsabilitat, de la censura anual dels 
comptes cle la tutela i d’assabentar el jutge de tots els aspectes 
CIC la gest% del tutor que li semblin perjudicials. 

2. El jutge també pot, si ho creu convenient, separar la tutela 
de la persona de l’administraci6 dels béns i fixar l’hmbit de 
compethcia exclusiva del tutor i de l’administrador patrirno- 
nial. 

Articlc I6 

El jutge també pot fixar als nomenats la retribució que estimi 
pertinent, sens perjuclici del dret d’aquests a cobrar el que els 
correspongui per les feines prbpies de llur professili. 

Capitol III 
Constitnci6 de la tutela 

Article 17 c 

1. Els parents cridats a tutela i les persones i les institucions 
que tinguin sota llur guarda el menor o l’incapacitat estan obli- 
gats, sota responsabilitat soliditria pcls danys i perjudicis cau- 
sats, a promoure la constitució de la tutela TamM la pot 
demanar el Ministeri Fiscal, i disposar-la d jutge, hdhuc d’ofi- 
ci, en cas que s’assabentin que, en l’hmbit de la seva jurisdic- 
ció, hi ha alguna persona que ha d’Bsser sotmesa a tutela. 

2. Qualsevol persona pot posar en coneixement del Ministeri 
Fiscal o de l’autoritat judicial el íct determinant de la tutela. 

I -- 
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Article 18 

1, La tutela és constitu’ida pel jutge amb audikncia prhvia del 
tutelat, si tt5 prou coneixement i 6s major de dotze anys, dels pa- 
rents més prbxirns i de les persones que cregui oporttí. 

2. L’autoritat judicial ha de donar possessi6 del carrec al tu- 
tor nomenat. 

Article 19 

Poden ésser tutors totes ies persones que estiguin en el ple 
exercici de llurs drets civils i no estiguin declarades inhhbils per 
la llei. També poden &ser-ho Ies persones juridiques dedicades 
a la protecci6 de menors i incapacitats que no tinguin hnim de 
liicxe. En aquest cas, perb, cal nomenar un protutor estrany a la 
institució. 

Article 20 

1. No poden ésser tutors: 
l.r Els qui no estan en el ple exercici de llurs drets civils, 
ZSn Ells privats o suspesos de l’exercici de la p h i a  potestat, i 

els privats totalment O parcialment dels drets de guarda i educa- 
ció, per resolució judicial. 

3P Els remoguts d’una tutela anterior, 
4: Els qui estan complint una pena privativa de Ilibertat. 
5: Els fallits i concursats no rehabilitats, llevat que la tutela 

no inclogui l’administració dels bens. 
6: Els condemnats per qualsevol delicte que faci suposar fw 

namentadament que no desenvoluparan la tutela amb correcci6. 
7: Els qui, per llur conducta, puguin perjudicar la formaci6 

del menor. 
8: Les persones en qui concorri impossibilitat absoluta de 

fet. 
9. Els qui tinguin enemistat manifesta amb el menor o 1%- 

capaq. 
IO? Les persones de mala cunducta O sense mitjans coneguts 

de vida, 
11. Els qui tinguin importants conflictes cl’interessos amb el 

menor o l’incapq, mantinguin plet contra ell o actuacions se 
bre l’estat civil o sobre la titularitat dels bens, o els qui li deguin 
quantitats de consideraci6. 

2. Les prohibicions establertes en els apartats 6.“ i il.“ 
d’aquest article no s’han d’aplicar als tutors designats en Ics 
disposicions d’última v o h t a t  deIs pares, si les causes que im- 
pliquen la prohibició eren conegudes per aquests en el moment 
de fer la designació, 

k 

h 

Article 21 

1, Es puden dlegar com a excuses per a no exercir la tutela 
les raons d’edat, Ia malaltia, la falta de relació amb el tutelat, 
les característiques peculiars de l’ocupaci6 professional O qual- 
sevoI altra que faci especialment feixuga o ineficaG la tutela. 

2, h s  persones juddiques poden excusar-se si no disposen de 
mitjans suficients per al desenvolupament adequat de la tutela. 

Articlc 22 

1. L’excusa s’ha d’aklegar en el termini de quinze dies a 
comptar de la notificaci6 del nomenament, Si la causa és sobre- 
vinguda, es pot al4egar en qualsevol moment. 

2. Qui ha proposat l’excusa est& obligat a exercir la funció 
mentre el jutge resol i és responsable de l’incompliment de la 
seva obligaci6. 

3. Qui s*exciisa de la tutela perd el que hom li hagi deixat en 
consideració al nomenament. 

4. Simultibiament a l’admissili de I’excusa s’ha de procedir 
al nomenament d’un altre tutor. 

Article 23 

1.  El jutge pot exigir fiatqa o aval al tutor o a I’administrador 
patrimonial abans de prendre possessi6 de llur c h e c ,  ateses 
llurs relacions amb e1 tutelat i tamb6 la naturalesa i la importh- 
cia del patrimoni, i n’ha de determinar la modalitat i quantia. 

2. El jutge també pot, en qualsevol moment i per justa causa, 
deixar sense efecte o malificaren tot o cn part la garantia prestada 

Article 24 

El tutor o l’administmdor patrimonial estan obligats a fer in- 
ventari de tots eIs b h s  del menor o de l’incapacitat, dins el ter- 
mini de seixanta dies des que prenen possessi6 del &rec. Per a 
confeccionar-10, ha d’ésser cridat el protutor, e1 qual se n’ha de 
corresponsabilitzar i l’ha de signar juntament amb el tutor. El 
jutge pot prorrogar aquest termini per justa causa i mitjangant 
resolució motivada. 

Article 25 

1. L’inventari ha de descriure els elements que componen la 
situaci6 activa i passiva del patrimoni del tutelat, indoent-hi els 
bdns i’administració dels quals hagi estat encomanada a 1111 ací- 
minisuador especial, Si aquest ha format un inventari especial 
dels dits béns, ha de remetre’n una capia al tutor, el qual l’ha 
d’uair a I’inventari general. 

2. El tutor i l’administrador patrimonial, si escau, que no in- 
cloguin en l’inventari els deutes que tingui contra el tutelat han 
d’bsser remoguts de1 seu c k e c .  Si l’omissi6 es refereix a un 
&dit, aquest s’ha de considerar renunciat. 

3. En la formalització de l’jnventari, el tutelat hi ha d’észser pre- 
sent, si td prou coneixement i ha complert l’edat úe dotze anys. 

4. L’inventari s’ha de formar judicialment, amb intervencih 
dei Ministeri Fiscal i citacid de les persones que el jutge estimi 
convenients, 

Article 2ií 

1. En presentar I’inventari al jutge, e1 tutor i I’administrador 
patrimonial, si escau, han d’adjuntar-hi una proposta inicial 
d’administració que inclogui la inversió previsible del capital 
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dherari i el dipbsit de diners, valors mobiliaris, docliments 
existents en el moment de constituir-se la tutela, objectes p e -  
ciosos, joies i obres ci’art. Tot aixh, scns perjudici de canvis 
posteriors sotmesos a les autoritzacions oportunes, si s’escau. 

2. Aixi mateix, en el dit acte el tutor ha de presentar una pre- 
visi6 de despeses ordinhixies per al manteniment i l’eclrrcaci6, si 
escau, dcl tuteht, 

Articte 27 

1. Un cop confeccionat l’inventari i acompanyat dels cloai- 
ments i les escriptures justificatius, CI tutor i l’administrador ju- 
dicial, si escau, l’han de presentar al jutge de la tutela perqirh 
I’aprovi i n’ha de lliurar una &pia al tutelat. 
2. En ciis que hi hagi un negoci o una empresa, s’han de pre- 

sentar, a més, els llibres i les justificacions que determini Ia le- 
gislaci6 mercantil vigent. 

Article 28 

El jutge, en qiialsevol moment de la tutela, pot disposar les 
mesures que estimi neccsshries per al control de la gesti6 patri- 
monial, les quals han d’ésser a cbrec dei patrimoni del tutelat, 

Article 29 

El tutor pot: hser remogut del seu c h e c ,  d’ofici o a soHici- 
tud de1 Ministeri Fiscal, del tutelat o d’uuna persona interessada, 
per causa sobrevinguda d’inhabilitacih, per incompliment dels 
deures inherents al seu cbrec o per ineptitud en el seu exercici. 

ment, l’entitat p6blica que legalment tingui encomanada la pro- 
tccci6 de menors ha d’exercir les funcions tutelars sabre el. me- 
nor fins que no es procedeixi a la constituci6 de la tutela o el 
menor sigui adoptat, 

Article 33 

La tutela ha d’ésser exercida per un sol tutor. I-Fi pot haver 

a) Quan siguin nomenats el pare i la mare de qui esta sotmh. 
b) Quan els pares hagin designat mes d’una persona. 
c )  Quan la tutela correspongui a una persona casada o que 

convisqui maritalment amb una altra i es cregui convenient- 
ment que el cbnjuge o la parella tamM l’eexerceixi, tret que els 
pares el n’haguessin exclbs expressament. 

d) Quan s’hagi nomenat un administrador patrimonial, a més 
del tutor. 

tina pluralitat de tutors en els casos següents: 

Article 34 

La tutela exercida pel pare i la mare es regeix per les regles 
de la phtria potestat i, si s’escau, a rnés, per les de la senthcin 
d’incapacitaci6 quc I’hagi prorrogat o rehabilitat. 

Articte 35 

Si els pares han nomenat rnés d’iina persona, la tutela s’exer- 
ceix d’acord amb el que hagin disposat. Si no s’especifica la 
forma d’aactuaci6, s’entt5n que han d’actuar conjuntament. En el 
supbsit previst en l’article 33.c), la tutela s’ha d’exercir conjun- 
t ament. 

Article 30 
Article 36 

En qualsevol cas, abans de decretar la remoció dcl chnec, el 
jutge ha de citar i escoltar, si compareix, el sotrnhs a causa de 
remoció i pot decretar la suspensi6 cautelar de 1’exercici de 
hncions i nomenar un defensor judicial. La resolaci6 judicid 
que acorda la remoci6 ha de disposar un liou nomenament dc 
tutor O tutors. 

Articlc 31 

El jntge, ateses les circumsthncies, pot acordar que els remo- 
guts de la triteh perdin, totalment o parcialment, e1 que liom els 
liagiids deixat en consideraci6 al nomenament. 

capit01 IV 
1Sxcrcici de tritcla 

Article 32 

L’exercici de les funcions tutelars correspon al tutor. NQ- 
gcnsmenys, en el supbsit dels menors en sittraci6 de desempara- 

Si els pares o el jutge, atesa la importhncia del patrimoni dcl 
tutelat, han nomenat un administrador patrimonial, el tutor ha 
d’exercir només el contingut personal de Ia tutela i l’adminis- 
trador cl contingut patrimonial. Les decisions que concerneixin 
tots dos continguts s’han de prendre conjuntament. 

Article 37 

En cas de desacord entre els tutors amb facultats atribukies 
conjuntament, el jutge, amb audihncia previs d’aquests iüel tu- 
telat, si 6s el cas, resol sense recurs uIterior, llevat que hi hagi 
mks de dos tutors, en el qual cas ha de valer l’acord de la majo- 
ria. 

Article 38 

1. Si entre tut cs mb facultats atribuides conjunt ment hi 
ha incompatiLilitat o oposició d’interessos amb algun dels tu- 
tors, no ca1 el nomenament de defensor judicial, i correspon R 
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l’altre O als altres la representacih legal del tutelat. Si l’oposici6 
és amb l’adrninistrador patrimonial, cal, en tot cas, el nomena- 
ment d’un defensor judicial. 

2. Fn cas que per qiialsevol causa cessi algun dels tutors, la 
tutela subsisteix amb els restants, llevat que en fer cl nomena- 
ment es disposi altrament de manera expressa. 

Article 39 

El tutor que administra els béns del menor i l’administrador 
patrimonial estan obligats a rendir comptes de llur gestió, 
anualment, al protutor. 

Article 40 

El tutor o protutor, si n’hi ha, han de presentar els comptes 
anuals a l  jutge encarregat del Registre Civil on consta inscrita 
la tutela, amb finalitats de dipbsit i han de lliurar-nc una chpia 
al tutelat. El protutor ha ha de trametre en el termini de trenta 
dies a comptar del moment que li hagin estat lliurats i pot fer-hi 
les observacions oportunes i sol4icitar del jutge de la tutela les 
mesures que cregui convenients. 

Articfe 41 

La rendició anual de comptes ha de consistir en un estat deta- 
llat de despeses i inpssas, una relació de MIS mobles i immobles, 
els c M t s  i els debits i els moviments del patrimoni en relació amb 
I’inventari inicial, acompanyat dels justificants compents .  

Article 42 

1. EI tutor, l’administrador patrimonial i el protutor han 
d’exercir les respectives funcions amb la ditighncia deguda i se 
ran responsables davant de llur pupiI, per acci6 o omissió, de 
llurs propis actes, en relaci6 amb les respectives tasqiies de ges- 
ti6 i vigilhncia de la tutela. 

2. L’acci6 per reclamar la responsabilitat prescriu al cap de 
tres anys a partir de l’extincid de la tutela. 

Article 43 

I. La tutela s’extingeix per: 
a) La majoria R’edat, I’emancipaci6 O el benefici de la majo- 

ritat del. tutelat, llevat que amb anterioritat haguCs estat incapa- 
citat judicialment. 

b) Ei matrimoni del tutelat. 
c )  L’adopci6 del tutelat. 
d) La modificaci6 de la senthcia d’incapacitat o la desapari- 

ci6 de la causa d’incapacitat que substitueixi la tutela per la cu- 
ratela o si es dicta resolució judicial que extingeixi aquella. 

e )  La mort o la declaració d’abshcia o dehncih del tutelat. 
2. Fm cas d’extinci6, el tutelat o quaIsevol persona que hi tin- 

gui inter&s han d’assabentar-ne el jutge de la tritela i s’ha de 

procedir segons el que hi ha regulat quant a l  rendiment final de 
comptes, 

Articic 44 

1, En acabar I’exercici del c h e x  de tutor, aquest o els seus 
hereus han de retre comptes al pupil i al jutge de la tutela de la 
seva gestió total en el termini de tres mesos, prorrogables judi- 
cialment per justa causa, des de Ia ccssaci6 de la tutela. 

2. Les despeses necessArks de la rendició de comptes són a 
c h e c  de qui vit estar sotmes a tutela. 

3. La dita rendici6 6s preceptiva per al tutor i pot esser reque- 
rida per qui est& sotrnks a tutela i els seus hereus. L’acció de re- 
clamaci6 prescriu al cap de tres anys. 

Article 45 

1. La rendició find ha d’incloure I’inventari inicial i els 
comptes anuals i ha d’expressar l’estat actual del patrimoni. El 
jutge de Ia tutela, amb audihcia prbria del tutelat i del tutor, el 
protutor i, si escau, de I’administrador patrimonial o del defen- 
sor judicial, o dels hereus respectius si és el cas, hi ha de donar 
o no l’aprovaci6, per a la qual cosa es pot valer del dictamen 
d’eapecialistes. 

2. L’aprovació, si s’escau, no impedeix l’exercici de les ac- 
cions que recíprocament puguin assistir el tutor i e1 tutelat, o 
llurs suxessors per rad de la tutela. 

Articlc 46 

1. El saldo resultant, a favor del pupil o del tutor, produeix 
interessos legals des de la data de l’aprovaci6. 

2. Si el saldo resultant és a favor del tutor produeix I’interhs 
legal des que el sotmbs es requerit de pagament, un cop fet Uiu- 
rament dels seus Mns. Si és en contra del tutor, produeix l’inte- 
rks des del moment de I’aprovaciii del compte. 

Article 47 

En cas que no s’esdevingui l’aprovaci6 judicial dels comptes, 
el jutge pot demanar al tutor cessant o a l s  seus hereus les garan- 
ties que cregui convenients i l’apoxtació dels justificants neces- 
saris i p ~ t ,  d’ofici, instar les accions legals i les mesures 
Oportunes. 

Capitol V 
Contingut de la tutela 

Secciii Primera 
13isposici6 general 

Artictc 48 

1. L’exercici de la tutela comprh els deures i les facultats 
següents: 



i Ic VctlIar pel tutclat, educar-~~,  procurar-li aliments i una 
formació integral i, s i  escau, fer tot el que caigui per la recup-  
raci6 de la seva capacitat i per la seva millor reinserció en la so- 
clet at. 
2.” Representar ei tutelat i administrar-ne els ~ n s .  
2. El jutge ha d’escoltar necesskiament el tatelai abans de 

dictaminar sobre l’aprovaci6 d’rin acte del tutor que impliqni 
qualsevol ob1igacih personal o labord per a aquelI. 

Secci6 Segona 
Tutela dels menors d’edat 

Articlc 49 

L’cxercici de la tutela dels menors 6s obligatori. 

ni del menor ho permeti, aquest pot tenir dret a tina remunera- 
ci6, de conformitat ,amb allb que estableix aquesta Llei* Poden 
fixar-ne la quantia d s  pares i el jutge, en cas qae aqiells ho 
hagin previst. Aquesta quantitat es pot arrgrnentar Q reduir quan 
s’esdevingni una modificaci6 substancial de les circumsthncies. 

Articlc 55 

1. El tutor ha de sollicitar autorització judicial: 
a) Per internar el menor en im centre o una institució d’edu- 

caci6 especial. 
b) En les decisions relatives il educaci6 i formació en quE e1 

menor, de més de dotze anys, manifesti una opini6 diversa. 
2. L’autorització judicial ha d’ésser sollicitada pel tutor, per5 

tamb6 la poden demanar el menor mateix, qualsevd parent o el 
.Ministeri Fiscal. 

Article 56 
Els menors sotmesos a tutela deuen respecte i obedihncia al 

tutor, EIS tritors, en Z’exercici del c h e c ,  poden sollicitar l’auxi- 
li de l’autoritat i corregir els menors d’una manera raonable i 
mder acl a. 

EI tutor únic i l’adrniniserador patrimonial del tutelat estan 
obligats a administrar els Mns amb la diligbncia deguda, 

hrticie 57 
Article 51 

El tutor E s  el representant legal dels menors sotmesos a tute- 

a) 1% actes relatiris als drets de la personalitat, llevat qiie les 

b) 131s actes que, de conformitat amb les lleis i les condicions 

c) Els actes en qui? hi ha iin conflicte cl’interessos amb el tu- 

(1) Els actes datius als Mns exclusos de It’adrninisúaci6 dcl tutor. 

la. Se n’exceptuen: 

lleis que els regulin ho disposin aliratnent. 

de maduresa, pugui realitzar per si mateix el menor, 

tor o tutors. 

S’exceptuen de Z’administració del tutor i de l’administrador 
patrimonial: 

a) Els bens que e). menor hagi adquirit a titol gratuit o iu- 
cratiu quan el transmissor ho hagi ordenat aixf de manera ex- 
pressa. 

b) Els béns que els pares hagin exclbs nomenmt-ne un a h i -  
11 is t rador. 

c )  Els b h s  que el menor, de més de setze anys, hagi adquirit 
amb la seva feina o ind6stria. Per als actes que excedeixin 
1 ’aciministraci6 ordinhria, el menor necessita l’assistbcia del 
tutor. 

Articlc 52 
Article 58 

Llevat que en la constitiici6 de Irr tutela s’hagi disposat altra- 
ment, el domicili del menor 6s el del tutor iínic o el del tutor 
amb qui conviu. 

Article Si3 

El tutor est& obligat a procurar aliments H I  menor. No obstant 
aixb, si el menor tk prou patrimoni, el tritor pot destinar-ne els 
fruits ;i aquesta finalitat. També pot sollicitar a l’administrador 
patrinronial, amb la mateixa finalitat, el lliuramerit dels fniit s 
del patrimoni que administrin. 

Article 54 

L’exercici cle la tutela dc menors 6s gratu‘it. Tarmateix, quan 
l’exercici de la tutela pugui resultar feixuc al tutor i el patrímo- 

Els diners, els valors mobiliaris, els documents existents en 
el moment de constituir-se la tutela, d s  objectes preciosos, les 
jaies i les obres d’art han d’ksser administrats de la manera com 
hagin assenyalat els pares en el dacument de designa& del tu- 
tor. A manca de previsi.6 feta PIS pares sobre la destinnci6 
cl’aquests objectes i valors i a manca de tutor o a proposta 
d’aquest, d jutge pot acordar que es dipositin en un establiment 
destinat ii aquesta finalitat. k s  despeses han d’ésser a chrrec 
del patrimoni del tutelat. 

Article 59 

Si el patrimoni del menor augmenta considerablement, el tu- 
tor pot sollicitar al jutge el nomenament d’m administrador pa- 
trimonial, al qual ha d’assenyalar, si escau, una xetribucid per 
les feines prbpies de fa seva professih. 
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Article 60 

Si en algun assumpte hi ha contraposici6 d’interessos entre el 
menor i el tutor o l’administrador patrimonial, s’ha de nomenar 
un defensor judicial. 

Articlc 61 

El tutor i I’administrador patrimonial necessiten autoritzaci6 

a) Dur a terme la partició de l’herhcia o la divisió de la cosa 

b) Fer despeses extraordinArles en els b h s .  
c)  Constituir dipbsits bancaris a llarg termini. 

del protutor, o del jutge si no s’ha nomenat protutor, per a: 

comuna. 

Articlc 62 

El tutor necessita autorització judicial per a: 
a) Alienar o gravar b6ns immobles, establiments mercantils o 

industrials, objectes preciosos i valors mobiliaris, llevat del dret 
de subscripció preferent d’accions. 

b) Acceptar sense benefici d’inventari qualsevol herencia o 
1 iberali t at . 

c)  Fer la particid de I’herhcia o la divisi6 d’una cosa comu- 
na, les quals, una vegada practicades, requereixen, a m6s, 
l’aprovaci6 judicial. 

d) Renunciar, transigir, sotmetre a arbitratge i repudiar he 
rhcies. 

e) Cedir en arrendament sotrnEs a prhrrogn forqosa i realitzar 
contractes d’arrendament de Mns immobles per UR periodc de 
m6s de sis anys o en quh s’hagin anticipat les rendes de tres o 
més anys. 

f )  Donar i prendre diners en préstec, disposar de Mns a títol 
gratiiit i cedir a tercers eis crkdits que el tutelat tingui contra ell, 
o adquirir a titol oner6s els &dits de tercers contra el tutelat. 

g) Constituir societats. 
h) Prestar avals i fiances. 

Secci6 Tercera 
Trrtcla dels incapacitats 

Article 63 

El jutge ha de nomenar un tutor per a les persones que en el 
procediment declaratiu corresponent hagin estat declarades in- 
capacitades per a guaIsevoi acte de gesti6 de la prbpia persona i 
els propis Mns, per rad de la gravetat de llurs disfuncions psi- 
quiques o mentals. 

Article 65 

S6n aplicables a la tutela dels incapacitats les regles establer- 
tes per a la tutela dels menors, llevat del que disposa especial- 
ment aquesta Secci6. 

Article 66 

1. EI tutor és el representant legal de i’jincapacítat. Els actes 

2. S’exceptuen de la representació legal del tutor: 
a) Els actes en que hi hagi conflicte d’interessos amb el tutor 

b) Ets actes relatius als béns excIosos de l’administraci6 del 

c)  Els actes persondssims, llevat que la Llei o la senthcia 

realitzats per l’hcapacitat s6n anul*llables d’acord amb la llei. 

o tutors. 

tutor. 

d’incapacitaci6 disposin altrament. 

Articlc 67 

La tutela dels incapacitats pot ésser remunerada quan e1 pa- 
trimoni d’aquests ho permeti, de conformitat amb allb que esta- 
bleix aquesta llei. La quantia ha d’6sser fixada pel jutge i pot 
ser augmentada O redui‘da quan s’esdevingui una moclificaci6 
substancial de les circumsthcies. 

Article 6% 

A més dels casos en que cal autoritzaci6 judicial previstos en 
la tutela dels menors d’edat, ei tutor ha de sollicitar autoritzaci6 
judicial per a internar E’incapacitat en un estabIiment de salut 
mental. 

Capitol VI 
Del protutor 

Article 69 

Són aplicables al nomenament de protutor les disposicions 
establertes per al cAmw de tutor. 

Article 70 

E1 nomenament de protutor, corn a instituci6 fiscalitzadora 
de la tutela, 6 s  sempre obligatori, tret dels supbsits en qu& els 
pares tiagin exclbs la designació de protutor en testament o en 
capítols matrimonials, i tret qrie el tutelat no tingui patrimoni. 

Article 64 
Articlc 71 

S6n aplicables a la institució tutelar dels incapacitats Ies dis- 
posicions que quant a nomenament, capacitat, causes cl’excusa i 
remoci6 i condicions per a l’exercici del chrrec s’estableixen 
per al tutor dels menors. 

S6n funcions del protutor: 
a) Autoritzar els actes del tutor en els supbsits determinats le- 

ga 1 ment. 
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h) Confeccionar juntament amb el tutor l’iinventari dels Mns 

c )  Fiscalitzar els comptes anuals i el compte final presentats 

d) Assabentar el jiitge de l’jncompliment o la impossibilitat 

ArticIe 77 
del tutelat en el moment de la constitució de la tutela, 

pel tutor o l’dministrador dels Mns del tutelat. 

de compliment de qualsevol de les obligacions del tutor. 

La curatela dels menors emancipats o que han obtingut el 
benefici de la majoria d’edat només s’ha de constitnir, a ins- 
thncia d’aquests, quan sigui necesshia la intervenció del cu- 
rador. 

Article 72 Article 78 

El protutor pot sol-licitar al tutor, en tat moment, qualsevol 
informaciri i justificació relativa al patrimoni del pupil i a la se- 
va administraciti, i pot cxaminw els llibres i els assentaments 
comptables corresponents. 

EIS actes duts a terme pel sotrnEs a curatela sense Ia intcrven- 
ci6 del curador s6n anul*lables d’acord amb Ia llei. 

Article 79 

Títol Tercer 
I)c la curatcla 

Article 73 

Estan sotmesos rz curatela: 
a) Els menors d’edat emancipats o que han obtingut el bene- 

fici de la majoria rl’edat quan els pares o els tutors es morin o 
quedin impedits per a exercir l’sssist&ncia prescrita per la llei. 

b) Els declarats prhdigs. 
c) Els incapacitats quan la sentkncia d’incapacitacih ho hagi 

d) L’herkncia jacent. 
e) Els béns disposats mortis causa a favor d’un HO concebut, 

establert aixi. 

en els termes establerts per la Compilació. 

Article 74 

El curador complementa la capacitat dcl sotmCs a curatela en 
tots els actes que per llei Q pel que disposi la sentkneia IIO pugui 
realitzar e11 tot sol. 

Articlc 75 

EI curador no exerceix la representaciri legal del sotmks a mi- 

rdttela. No obstant aixb, si la sentkncia d’incapacitaci6, en fiten- 
ci6 al grau de discerniment de l’incapacitat, estableix aquest 
sistema de guarda, put disposar que e1 curador en sigui el repre- 
sentant legal per R actes juridics concrets, assenyalant-ho ex- 
pressament. 

Article 76 

1. Si la sentkncia d’incapcitxió no ha deteminat per  a 
quins actes cs requereix la intervcnció del CIYTI I~O~,  1 ’incapacitat 
necessita l’aassisthciii d’aquest per als actes especificats clti els 
articles 61 i 62 i per a atorgar capitols malrimonials. 
2. 1,;i sentkricia liii ctc determinar quins actes el cfecliuat prb- 

clig no pot rcalitmr sense el consentiment del curador. 

1 ,  S6n aplicables a la cwatela les regles sobre nomenament, 

2, No poden dsser curadors els concursats i els fallits. 
3. No obstant aixb, la curatela testamentAria només 6s proce- 

dent respecte als menors emancipats per concessió dels titulars 
de la patria potestat. 

4. Les persones juridiques poden ésser curadors en els matei- 
xos casos en qub poden ésser tutors. 

inhabilitat, excusa i rernoció de tutors. 

Article XO 

1. Si ell sotrnhs a curatela ha estat sota tutela, ha d’exercir e1 
chrrec de curador el qui ha estat tutor, tret que el jutge ho dispo- 
sí altrament, 

2. Ei qui ha estat curador pot ésser nomenat tutor quan s’es- 
devingui una modificaci6 de la incapacitacid deehrada judicial- 
ment. 

Article NI 

Qualsevol persona interessada, fins i tot eI sotmEs a cura- 
tela, i les entitats píbliques que tinguin la funció de guarda 
d’incapacitat s, poden assabentar el jutge, en qualscvol mo- 
ment, de tot el que pugui afectar negativament el patrimoni 
del sotrnh. 

Article 82 

La curatela s’extingcix per: 
a) La majoria d’diit del sotrnks, 
b) La mort o Ia declaracid judicial d’abshcia o de clefuncid 

c) L’adopci6 del sotmhs. 
d) Una resoluci6 judicial que modifiqui la capacitat i es- 

tahlcixi e1 nomenament cl’un tutor o que rehabiliti la capa- 
citat. 

del sotmes. 

e) Una resolució judicial que rehabiliti el prbdig. 
f) L’acceptaci6 d’herhcia a qu% fa referbncia l’article 73.d). 
g) El naixement de la prsona a la qual es refereix i’articlc 

734. 
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Article 83 Article 87 

En acabar-se la curatela el curador qae ha administrat bkns 
ha de rendir comptes finals. Hi s6n aplicables les mateixes r e  
gles de la rendici6 de comptes de la tutefa. 

1. L’actuació del defensor judicial en el supbsit a) de l’article 
86 s’ha de limitar a l’acte o els actes que n’hagh determinat el 
nomenament, Si aquest acte requeris autorització judicial, 
aquesta s’ha d’entendre implicita en el nomenament. 

2. En els supbsits b) i c )  de l’article 86, el defensor judicial 
s’hha de limitar a la guarda de la persona del menor o l’incapaci- 
tat i a la conservació dels seus bhs ,  o només a aquesta, i ha de 
dur a terme els actes d’adrninistració necessaris. Per a qualsevol 
acte de disposició sobre els béns del menar o l’incapacitat cal 
1 ’autoribaci6 judicial. 

Titol Quart 
Phtria potestat prorrogada 

D rehabilitada 

Article 84 

1, Si la declaraci6 d’hcapacitat, total o parcial, recau en una 
persona menor d’edat sota patria potestat o bé en un major 
d’edat del qual viuen els pares que n’hagin exercit la phtria po- 
testat o qualsevol d’ells, el jutge, en la mateixa sentencia, ha de 
prorrogar la pgtria potestat a favor d’mbd6s pares o d’aquell 
d’ells amb el qual conviu l’incapacitat. 

2. No obstant aixb, el jutge, atesa la situaciú dels pares i llur 
relaci6 personal amb el fill incapaq, pot no acordar la prbrroga 
o la rehabilitació de la p b i a  potestat. 

Article 85 

1, La phtria potestat prorrogada o rehabilitada s’extingeix 

a) La mort Q la declaraci6 judicial d’abshncia o de defunci6 

b) La desaparició de la causa d’incapacitat declarada judi- 

c)  El matrimoni de l’hcapac;, 

2. Si en cessar la phtria potestat prorrogada subsisteix la inca- 
pacitat, s’ha de procedir a la constitucid de I’organisme tutelar 
corresponent. 

per: 

dels qui l’exerceixen o del qui hi 6s SQ~T&S. 

cialment. 

d) L’adQpGi6 de I’hCapaq, 

Títol Cinquh 
El defensor judicial 

Article 86 

El jutge ha de nomenar un defensor judicial al menor o a 
l’incapacitat en els casos següents: 

a) Quan en alguna qüesti6 hi hagi un conflicte d’iinteressos 
entre el tutor i el tutelat, o bd entre els tutors entre si, O e1 cura- 
dor i el sotmks a curatela, o l’administrador de bens i el menor 
o l’incapacitat, 

b) Quan ha exigeixin les circumsthncies del menor o l’inca- 
pacitat mentre no es constitueixi la tutela o no sigui declarat el 
desemparament, 

c) En els supbsits en qu8 per qualsevol causa el tutor o el cu- 
rador no exerceixin llurs funcions, mentre no acabi Ia causa o 
no es designi una altra persona per a l’exercici del chrrec. 

d) En la resta de casos determinats per la llei. 

Articlc 88 

El nomenament de defensor judicial ha de recaure en la per- 
sona que el jutge cregui més idbnia tenint en compte el fet de- 
terminant del seu nomenament. 

Articlc 89 

El nomenament de defensor judicial es fa d’ofici o a peti& 
del Ministeri Fiscal, del tutor, del protutor o de qualsevol perso- 
na legitimada per a cornpwiher a judici. 

Article 90 

S6n aplicables al defensor judicial les causes d’inhabilitat, 
excuses i semoci6 de tutor i protutor, i, si escau, de la retribu- 
ci6. El defensor judicial ha de donar compte de la seva gestió al 
jutge, una vegada acabada. 

Títol Sisi: 
La guarda dc fet 

Article 91 

El guardador de fet és la persona fisica o jurídica que té aco- 
llit transitbriament un menor que ha estat desemparat per aquell 
qui td l’obligació de la seva custbdia o bé qualsevol altra perso- 
na que per ra6 de les seves circumsthies personals necessita 
ésser sotmesa a una institució de guarda de la prbpia persona i 
dels seus béns. 

Article 92 

El guardador de fet ha d’actuar sempre en benefici del menor 
o del presumpte incapaq i ha d’assabentar del fet determinant 
de la guarda, i també de la situaci6 de la seva persona i béns, el 
jutge I) el Ministeri Fiscal. 
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Article 93 

El jiitgc put establir mitjans de confrol i vigilhcia tant da la 
persona corn dels bbns del menor o del presumpte hcapaG sota 
guarda de fet, 

Articlc 94 

Els actes realitzats pel guardador, de fet en jnterEs del menor 
o del presumpte incapa$ no poden ésser impugnats si redunden 
en utilitat d’aqucsts darrers. 

Disposicilr Addicional 

1.  El Govern de la Generalitat ha de crear un brgan d’asses- 
sorament i supervisi6 de les persones jurídiques sense hnim de 
liicre que tinguin atribuiIda la tutela de menors o d’incapacitats 
d’acmd amb el que estableix l’article 19. 

2. A aquest efecte, les persones jurídiques a qui es refereix 
l’apartat 1 han de notificar a I’brgan d’aassessorament i supewi- 
si6 de l’Adrninistraci6 de la Generalitat llur nomenament i ces- 
sament com a hitors en el termini de quinze dies des de 
l’aprovaci6 de l’inventari inicial i des del rendiment de1 compte 
fiin al, respectivament. 

Article 9S 
Disposici6 Transithria 

El guardador de fet té dret a ésser indemnitzat pels perjudicis 
que pateixi corn a conscqiihncia de l’exercici de la gzrarda, sem- 
pre que no siguin per culpa seva. Els béna de la peasona guarda- 
da estan expressament sotmesos a aquesta responsabiIitat. 

Article 9ri 

1.  La situacic5 de guarda de €et s’acah per desaparició de les 
causes que la van motivar O pel nomenament d’un chrrec trite- 
lar* 

2. En acabar la guarda de fet, el guardador ha de retre comp- 
tes al jutge de la scva gestió, la qual s’ha dc limitar a la guarda 
de la persona i la conscrvaci6 dels héns, 

La tutela constituyda conformement a la legislaci6 anterior es 
manté. Els seus titulars, pel que fa a l’exercici del chrrec, que- 
den sotmesos a les disposicions d’aquesta Llei. Amb aquesta fi- 
nalitat, e1 jutge ha d’exercjr les funcions que aquesta Llci 
atribueix al protutor, mentre no acordi, ateses les circumstan- 
cies del cas, nomenar un protutor. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

APROVADA PEL PLE DEL PARLAMHNT EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 1991. 
(DSPC-P, 115) 

El Ple del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 13 de desembre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la Comissi6 de Justicia, 
Dret i Seguretat Ciutadana referent al Projecte de Llei sobre 
Mesures de Proteccici dels Menors Desemparats i de l’Adopci6, 
i Ics esmenes reservitdes pels gnips parlamentaris. 

Fjnalmcnt, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Estatut d’htonomia de Catalunya, i d’acord 
amb l’article 103.3 del Reglarneiit del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Cataliinya scgiient: 

LLEI SOBRE MESURES DE PROTECCI6 
DELS MENORS DWEWARATS 1 DE E’ADOKI6 

Prehmbul 

Aquesta Llei fespon, primordialment, a la necessitat de p m  
porcionar tina protecci6 al menor, especialment quan es troba 
en una situació de desemparament, Aquesta inquietud s’ha plas- 
mat en la IegisIació internacional, estatal i catalana, i també se 
n’ha €et ressb el Parlament de Catalunya rnitjaqant diverses 
Resolucions, entre les quals destaca la 1341x11, del 3 de maq de 
1991, sobre els Drets de la Infbncia, el text de la qual s’hcorpo- 
ra a aquesta Llei en una Disposició Addicional. 

Per a assdir aquesta finalitat, cal que tota la normativa i Ies 
actuacions relatives a la protecció c l d  menor s’inspirin en els 
principis segiient s: 
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- El menor ha de gaudir dels drets individuals i coklectius r e  
coneguts per la Constituci6, la resta de l’ordenament jurídic i 
els acords i tractats internacionals, especialment Ia Convenci6 
dc les Nacions Unides de 1989. 
- El menor te dret a créixer en el sl d’una família que cobrei- 

xi les seves necessitats materials, el protegeixi i se’n faci res- 
ponsable; en un ambient afectiu que li permeti i li potencii el 
desenvolupament integral de la personalitat, 
- L’interks del menor és priositari quan es tracti d’aplicar 

mesures que l’afecten. 
Tant els pares o tutors com els poders píblics s6n responsa- 

bles del compliment efectiu d’aquests principis, que han de p r e  
sidir la interpretaci6 i l’aplicaci6 de la nomativa referida al 
menor. 

Fins ara, la protecci6 dels menors desemparats ha estat regu- 
lada per la Llei 11/1985, del 13 de juny, de Protecci6 de Me- 
nors. Aquesta llei, que comprh tant la prevenciii i el 
tractament de la delinqühcia infantil i juvenil com la tutela 
dels menors abandonats o vlctimes de l’actuació dels pares o 
guardadors, va significar, en el moment en que es promulga, 
un gran avenq respecte a la inadequada i desfasada norrnati- 
va anterior. 

Aquesta Llei específica, de carhcter primordialment civil, 
cornprh una completa regulaci6 de la faceta protectora, tal 
com s’ha fet en les legislacions més modernes. 

En primer lloc, ha calgut establir un criteri més operatiu amb 
vista a l’efectiva protecci6 del menor sense menyscapte de les 
garanties que s’han de reconkixer als pares o guardadors. És per 
aixh que, tot i que la resoluci6 que declara desemparat el menor 
i l’aplicacid de les mesuces corresponents pertoquen a I’orga- 
nisme competent, es preveu un control judicial posterior, quan, 
efectivament, eI menor ja esta protegit. Z’interh del menor, pe- 
rb, ha de prevaler sempre davant de qualsevol aItre inte&s en 
joc. 

En el Capitol I es regulen totes les qüestions relatives a la 
protwciii del menor des que es produeix la intervenci6 de l’or- 
ganisme competent que el declara desemparat, amb la conse- 
güent aplicació de la mesura protectora, fins que, si és el cas, es 
procedeix il la proposta d’adopció. 

Es considera desemparat el menor que es troba en una situa- 
ci6 de fet en la qual li manquen els elements bhsics per al de- 
senvolupament integral de la seva personalitat, prescindint de la 
causa d’aquesta situaci6. 

Les facultats que corresponen a l’organisrne competent pel 
fet d’exercir les funcions tutelars sobre un menor concret com- 
prenen tant allb que es refereix a la persona corn al patrimoni 
de1 menor; per6 la guarda, per la seva @pia naturalesa, queda 
limitada a la cura personal. 

Sempre que sigui possible, s ’han d’aplicar mesures 
que no comportin separaci6 del menor de la seva llar o 
de1 scu entorn familiar, i deixar en darrer terme la con- 
sideraci6 d e  la mesura d’acolliment en un centre pfiblic 
o col.laborador. 

Quant a la mesura específica d’acolliment famifiar, es distin- 
geix entre el que s’anomena acoilirnent simple, pensat princi- 
palment per a situacions de desemparament en les quals sembla 
possible el reintegrament futur a la família d’origen, i l’acolli- 
ment preadoptiu, com a pas previ o període de prova per a 
l’adopci6. 

Quan l’ncolliment simple t6 lloc en una ilar, una residencia o 
un centre, la Llei estableix el principi que el rhgim de convivh- 
cia ha d’assemblar-se al mkim a un regim familiar que propor- 
cioni un tracte afectiu i pemeti una vida quotidiana 
pers on ali tzad a. 

En el Capftot II es regula l’adopcib. §’estableix que la consti- 
tuci6 d’nquesta sigui sempre judicial. JA trajectbria legislativa 
en el dret catalh s’ha caracteritzat, des de la Compilaci6 del 
1960, per la dualitat nomativa: els tipus d’adopció, les regles 
de capacitat i les formes de constituci6 es regien per remissió al 
Codi Civil, i els efectes successoris per les regles específiques 
del dret catalh. Aquesta dualitat s’ariginava en la infuncionaii- 
tat de les regles del dret romi sobre I’adopció (vigents en el 
moment de l’elaboració de la Compilació del 1960) i en llur es- 
cassa virtualitat prhctica. hixb no va significar mai una renún- 
cia del legislador catal& a la facultat de regular l’adopció 
completament i de forma autenoma. Ja abans de l’última refor- 
ma del Codi Civil en matkria d’adopció (Llei 21/1987, de 1’11 
de novembre) la Disposici6 transitbria h ica  de la Llei 201’1987, 
del 25 de maig, preveia la regulació de I’adopci6 pel Parlament 
de Catalunya. h a  resta regulada de manera integra. 

Els principis que inspiren aquesta regulació són els imperants 
en les legislacions modernes i els propis del dret civil catal& el 
de protecci6 i benefici de1 menor i el d’quigaraci6 absoluta en- 
tre la filia& per naturalesa i la filiaci6 adoptiva. D’zlna banda, 
d’ncord amb allb que aconsella el Conveni Europeu en mathria 
d’adupci6, del 24 d’nbril de 1967, s’exigeix com a requisit in- 
dispensable p r  a tota adopci6 -llevat de determinats casos- un 
pedoáe de prova configurat per l’acollirnent preadoptiu. D’altra 
banda, la regla romana adopti0 imitatur naturarn s’ha portat 
fins a les Últimes consqühcies. Aixb explica que, com a regla, 
nom& es pugui adoptar els menors d’edat amb excepci6 dels 
casos concrets enumerats en la Llei, que es fixi una edat d u i -  
ma per a adoptar, i que es prohibeixi l’adopci6 dels descendents 
i dels parents en segon grau de la linia collateral per consangui- 
nitat. 

Es dedica iina secci6 especial als efectes de l’adopcili, la qual 
s’inicia amh la regla d’equiparació de la filiaci6 adoptiva a la 
filiació per naturalesa i es reconeix l’existhcia del vincle de 
parentiu. Aixb comporta el trencament deis vincles amb la fa- 
rnilia per naturalesa, que es dediqui un precepte a la regulació 
dels cognoms i que, d’acord amb el principi de veritat biol6gica 
pr6pi i histbric del dret civil catalh, es faculti l’adoptat, en arri- 
bar a la majoria d’edat, perquh indagui i esbrini qui eren els 
seus pares per naturalesa, només als efectes d’aquest simple co- 
neixement m 

El Capítol III es dedica a disposicions comunes a les figures 
de I’acolliment i l’adopció. 

En les disposicions addicionals es recullen els principis que 
les administracions p6bliques de Catalunya han de tenir pre- 
sents en llur actuaci6 vers els infants i així mateix es modifica 
l’article 6 de la Compilacib. 

En les disposicions transitbries es preveu un termini perqu8 
els actuals acolliments s’adaptin a la nova normativa; s’esta- 
bleix la retruactivitat mhirna respecte aIs efectes de l’adopció 
per a les adopcions plenes anteriors a aquesta, i es regula la 
possiblc conversió de les adopcions simples o menys plenes en 
l’adopció regulada per aquesta Llei, amb una reducció dels req- 
uisits per a fer-ho. 
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Capítol I 
De la protccciri dels rncnor-s 

dcscm parats 

Sccci6 Primera 
Disposicions gcnerals 

Article I 

La Generalitat de Catalunya, per mitja de l’organisme que 
tingui atribuirda aquesta competimcia, exerceix, d’acord amb 
aquesta Llei i amb lít Llei 11/1985, del 13 de juny, en la part 
que resta vigent, la proteccih sobre els menors desemparats do- 
miciliats a Catalunya o que s’hi trobin eventualment. 

Article 2 

1. L’organisme competent a quk es refereix l’article i ha de 
prendre les mesures necesshries per a assolir la protecci6 efecti- 
va dels menors desemparats i, preventivament, abans de nkixer, 
quan es prevegi clarament la situaci6 de desemparament del fu- 
tur nacl6. 

2. Es considera que el menor est& desemparat: 
a) Quan manquen les persanes a les quals per llei correspon 

d’exercir les funcions de guarda, o quan aquestes persones es- 
tan impossibilitades per a exercir-les o en sitrraci6 d’exercir-les 
amb greu perill per al menor. 

b) Quan s’aprccii’ qdsevol  forma d’incompliment O d’exer- 
cici inadequat de€s deures de protecciú establerts pcr Ics 
lleis per a la gnarda dels menors o manquin a aquests els 
elements b3sics per al desenvolupament integrat de llur 
personalitat, 

c) Quan cl menor presenta signes de maltractaments ffsics o 
psíquics, d’abusos sexuals, d’explotacid o d’altres de: naturalesa 
d loga .  

3, Als efectes del que estableix l’apartat 2, tothom i en espe- 
cial qui per rab de Ba seva professió tingui coneixement de 
l’existhcia dc qualsevol maltractament a menors, ha de posar- 
ho en coneixement de l’autoritat judicial O de l’organisme com- 
petent, el qual ha de garantir la reselva absoluta i l’ananirnat 
del comunicant. 

4. El desemparament ha d’ésser apreciat pel mateix organis- 
me competent, en resolució motivada, comunicada al ministeri 
fiscal en cl termini rnhxim de dos dies i notificada als pares, a1 
tutor, al guardador o als familiars que darrerament hagin 
conviscut amb el menor, Aquests també hcan d’ésser infor- 
mats dels drets que els assisteixen i de COM poden canalitzar 
llur oposici6. 

5 ,  Els centres d’acolllrnent, si s’escau, han d’exercir l’atencili 
immediata i transitbria dels menors desemparats, a fi d’malit- 
xar-ne la problemhttica i proposar després el tipus de mesures 
aplicables. 

6. El jutge, a peticili dels pares, del tutor, del guardador, dels 
Camiliars esmentats a l’apiriat 4 d’aquest article, del ministeri 
€iscal o de lpooxgcmisme competent, ha de confirmar o deixar 
sense efecte la decIaraci6 de desemparamcnt, 

Article 3 

1. La resoluci6 de desemparament per les causes determina- 
des en l’article 2 comporta l’assumpció automhtica per l’orga- 
nisrne competent de les funcions tutelars sobre el menor, 
mentre no es procedeixi a la constituc56 de la tutela per Ies re- 
gles orclinhies o el menor no sigui adoptat, no sigui reintegrat a 
qui en tingui la phtria potestat o la tutela, no s’emancipi o no 
arribi a la majoria d’edat. 

2. Aquesta assurnpci6 de les funcions tutelars implica la sus- 
pensió de la phtria potestat o de la tutela ordinhia durant e1 
temps d’aplicaci6 de la mesura. 

Article 4 

Si ets pares, els tutors o els guardadors impedeixen I’execu- 
ci6 de la mesura de protecció acordada, l’organisme competent 
ha de soBicitar a I’autoritat judicial l’adopci6 de les mesures 
necesshies per a fer-la efectiva, sens perjudici de les jnterven- 
cims immediates que es puguin produir si esth en perill Ia vida 
o la integritat del menor o s6n greument vulnerats els seus 
dret s. 

Articlc 5 

1. Les mesures a adoptar, sempre amb informe previ deIs 
equips tbcnics competents i tenint en compte l’interhs del me- 
nor, poden ésser: 

Primera. L’atenció en la prhpia famfiia del menor, mitjanqant 
ajuts de suport psico-social, de caire personai o econbmic, de 
I’Administraci6. 

Segona. L’acolliment simple del menor per una persona Q 

una famflia que puguin substituir, provisionalment, el seu nucli 
familiar natural. 

Tercera. L’acollirnent simple en un centre públic o coI.labora- 
dor. 

Quarta. L’acollirnent familiar prendoptiu. 
Cinquena, Qualsevol altra mesura aconsellable, de carhcter 

asslstencial, educatiu o terapbutic, ateses les circumsthcies del 
menor. 

2, La mesura es pot adoptar en eI moment de fer-se la decla- 
mi6  de desemparament. 

3. S’ha de procurar, sempre que sigui possible, d’aplicar me 
sures que no comportin la separacid del menor de la seva llar i 
dei seu entorn familiar. Si fos necesshia la separa& transitb- 
ria, aquesta no ha d’irnperlliw els drets de visita i comunicació 
amb la família natural, si conv6 a l’interes del menor. 

4. En l’adopció de qualsevol mesura ha d’dsser escoltat e1 
menor de més de dotze anys, i el de menys de dotze si t6 prou 
coneixement i és possible. 

prot 

Articlc 6 

1.  Les rnesure d ció han d’bsser sempre acordades 
per escrit. L’organisme competent ha de comunicar al Ministeri 
Fiscal E’adopci6 de les mesures que comportin la separa& dels 
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menors de llur famla. El fiscal, a la vista de les actuacions, pot 
instar a l’autoritat judicial la modificació o la suspensi6 de la 
mesura adoptada. 
2. Si és el cas, l’organisme competent pot demanar, també, la 

privaci6 de la phtria potestat o la remoci6 de la tutela, a part 
cxercir les accions penals corresponents. 

Article 7 

L’adopci6 de qualsevol mesura? i la finalitat i l’abast 
d’aquesta, han d’ésser notificats immediatament als parcs, al tu- 
tor, al guardador o a l s  familiars que darrerament hagin canvis- 
cut amb el menor. 

Articlc 8 

Les persones a qui s’hagi fet la notificació a qu8 es refereix 
I’aticle 7 poden impugnar davant l’autoritat judicial la mesura 
adoptada, sens perjudici de l’eficbcia immediata d’aquesta. 

Article 9 

Si el desemparament és degut a forqa major de carkter tran- 
sitori, no cal la resolució formal que l’apxecii, i és suficient per 
a legitimar la intemencid de l’organisme competent la sollici- 
tud dels pares o els guardadors. En aquests casos, l’organisme 
competent exerceix només la guarda mentre es mantingui aque- 
Ila situació. 

Seccid Segona 
De I’acollirncnt simple en familia 

o en institució 

Articlc 10 

1. El menor desemparat que hagi d’ésser separat cle la seva 
llar o entorn familiar ha d’dsser confiat a una altra famííia o 
persona que faci possible ei desenvohipament integral de la se- 
va personaiitat. 

2. Les persones que rebin un menor en acolliment simple te 
nen l’obligaci6 de vetllar per elI, tenir-la en llur companyia, a l -  
mentar-lo, educar-lo i procurar-li una formaci6 integral, sempre 
sota la vigilincia, I’assessorament i l’ajut de I’organisme com- 
petent. 

3. S’ha de procurar que I’acollirnent dels germans es confil a 
una mateixa persona O famrlia, i també facilitar les relacions en- 
tre el menor i la seva família natural, per tal de poder afavorir el 
seu reintegrament en aquesta. 

4. Els criteris de selecci6 de la persona o la f a d i a  d’acalli- 
ment han d’8sser establerts per reglament i han de tenir en 
compte I’eedat, l’aptitud educadora, la sitriació €miliar i altres 
circumsthcies en interhs del menor. 

Artictc 11 

1 L’acolliment simple en famíiia es constitueix per resolució 
de l’organisme competent. Aquesta resoluci6 ha d’ksser moti- 
vada i ha d’especificar la forma en qu& s’ha d’exercir l’acolli- 
ment i el temps de durada, que no pot ésser de més d’un any, 
llevat que, havent-ha comunicat przSviament d Ministeri Fiscal, 
la mesura sigui prorrogada. 

2. La resohci6 anterior no requereix el consentiment dels pa- 
res o del tutor, llevat del supbsit determinat en l’article 9, en el 
qual els pares o el tutor han d’expxessiir llur consentiment. 

Article 12 

1. La mesura d’acolliment en una instituci6 s’ha d’apkar 
quan es prevegi que el desemparament o la necessitat de sepa- 
ració de la prbpia famflia, seran transitoris i no hagi estat passi- 
ble O aconsellable, 1’acoIiiment per una persona o una famíiia. 
També 6s aplicable quan, havent-hi els requisits per a I’acolli- 
ment preadoptiu, aquest no s’hagi constituiit. 

2. La mesura a que es refereix l’apartat 1 consisteix a ingres- 
sar el menor en una institució pfiblica o col*Inboradora adequada 
a les seves caracteeristiques, amb la finalitat de rebre l’atenci6 i 
I’educació necesshries. 

3. Les institucions d’acolliment han d’ésser totalment ober- 
tes, integrades en un barri o una comunitat i han d’arganitzar-se 
sempre en unitats que permetin un tracte afectiu i una vida quo- 
tidiana persona? it zats. 

4. L’itcolliment en una institució es constitueix segons les 
mateixes regles i durada de l’acollirnent simple per una persona 
o una famflia. 

5. El director de la institució exerceix per delcgació els drets 
i les obligacions inherents a la guarda. 

6. Els criteris de selecci6 de la instituci6 han d’dsser esta- 
bIerts per reglament, 

Secci6 Tercera 
De I’ncolliment preadoptiu 

Articlc 3 3  

1. Es pot adoptar Ia mesura d’acolliment preadoptiu, corn a 
pas previ per a I’adopcih: 

a) Si el menor presenta signes de maltractament físic o psi- 
quic, d’abusos sexuals, d’explataci6 o d’altres de naturalesa 
anhloga, o si per qualssevol motius els pares o els tutors estan 
sotmesos a una catisa de priva& de la phtria potestat o remoci6 
de la tuteIa o si no consta qui la té, 

b) Si els pares O tutors estan impossibilitats per a exercir lliir 
potestat i es preveu que aquesta sibació pot ésser permanent. 

c )  Si els panes o tutors ho so.llici?en a l’organisme competent i 
fan abandonament dels drets i dels deures inherents a llur condici6. 

d> Si ho dcttermina l’aautoritat judicial, 
2. En els casos determinats a l’apartat 1, s’han de suspendre 

les visites i les relacions amb la famíiia biolbgica, per tal 
d’accmsepir la millor integració en la famnia acollidora, si 
convé a l’interks del menor. 
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Article 14 

I.  L’orgnnisme competent ha d’acordar l’acolliment prea- 
rloptia, amb Z’assentiment dels paes o els tuturs que no estiguin 
privats de la phtria potestat o remoguts del chrres: tutelar i ha- 
vent escoltat el menor de dotze anys, si té prou coneixement i 
6s possible. Si e1 menor t6 més de dotze anys, l’acollirnent re- 
quereix el seu consentiment. Si no s’ha pogut conEixer el domi- 
cili o parador dels pares o els tutors, o si havent estat citats no 
compareixen en el termini de trenta dies, o dissenteixen, nom& el 
jutge, en interks dcl menor, pot acordar l’aacolliment preadoptiu. 

2. Els acollidors han d’ésser elegits mb criteris de prioritat, 
que han d’6sser fixats per reglament i han de tenir en compte 
I’edat, I’aptiturl educadora, la situaci6 familiar i altres circums- 
tancies que s’ajustin millor a 1’interEs del menor. 

3. Els acollidors 11m de manifestar llur consentiment per es- 
crit, davant cl mateix organismc competent. 

Articlc 15 

Les persones que reben un menor en acoIiirnent preadoptiu 
tenen l’obligacili de vetilar per ell, tenir-lo en llur companyia, 
dirnentar-10, educar-Io i procurar-li una formació integral, sota 
I R  supervisi6 de I’organismc competent, que ha de facilitar 1’11s- 

sessorament necessari. 

Secciii Quirrta 
De i’acabament dc les rnesiircs 

de prnlecciii 

Artictc 16 

Les mesiires de protecci6 cessen per: 
a) Majoritat o habilitaci6 d’edrlt. 
b) Adupcib del menor. 
c) RcsoIuci6 jndicial. 
d) Acord de l’organisme competent quan hagin desaparegut 

e )  Caducitat del temps de durada previst en la rcduc i6  
ies circiirnsthcies que donaren lloc a l’aclopci6 de la mcsura. 

d’adopció de la mesura i,  si escau, de la prhrroga. 

Articlc 17 

1. A mes de les caiiws previstes en l’article 16, I’acolliment 
simple i el preadoptiu cessen per mort, incapacitat o voluntat de 
la família o la persona acollidora, sens perjucidi que, de manera 
irnmcdiata, hom procedeixi a un nou acolliment en famnia, en 
instituci6 o preadopttiu. 

2. L’acoJIiment preadoptiu cessa tamM per sol-iicitud del me- 
nor, si té mes de dotze anys, en el qual cas cal establir tot seguit 
la mesura de protecci6 quc escaigui en benefici del menor. 

3. Quan hagi transcorregut e1 temps de durada previst en la 
rcsoluci6 de constituciii, que en cap cas no pot &ser superior a 
lm any, sense que hagi estat revisada la mesura adoptada, o 
qwn ho determini I’organisme competent, es pot procedit a 
l’adopcih del menor d’acord amb all& que disposa el Capftnl 11. 

Capital IX 
De I’arlopcih 

Secci6 Primera 
Requisits 

Article 18 

1. Per a poder adoptar es requereix: 
a) Estar en ple exercici dels drets civils. 
b) &ser major de vint-i-cinc anys. En l’adopcih conjunta. 

n’hi ha prou que nom& un dels adoptants tingui aquesta edat. 
En qualsevol cas, I’adoptant ha de tenir corn a minim catorze 
anys m6s que I’adoptat. 

2, No poden adoptar: 
a) Els qui hagin estat condemnats per una causa de privaci6 

b) El tutor el pupil fins que no hagi estat aprovat definitiva- 
de la patria potestat o hagin estat remoguts d’un cbrrec tutelar, 

ment el compte general de Ia tutela, 

Artictc 19 

3 .  Nom& poden &ser adoptats els menors no emancipats que 
es troben en situacili d’acollirnent preadoptiu, llevat que conco- 
rrin algines de les segiients condicions: 

a) fisser fill del cbnjuge o de la persona de sexe diferent arnb 
qui l’adoptant conviu maritalment amb carkter estable. 

b) &ser orfe i parent de l’adoptant en tercer grau de consan- 
guinitat Q afinitat. 

c )  Haver-se constituiit legalment la tutela en favor dels adop 
tants. 

2. Pot adoptar-se  UI major d*edat o un menor emancipat si 
aquest ha estat convivint ininterrompudament arnb I’adoptant 
des d’abans d’haver complert catom anys. 

3. No poden ésser adoptats: 
a) Els descendents, 
b) Els parents en segon grau de la Unia collateral per consan- 

guinitat, o per afinitat mentre dura d matrimoni que origina 
aquest parentiu. 

Article 20 

Ningú no pot ésser adoptat per més d’una persona, excep- 
tuant l’adopció conjunta pels dos cbnjuges o per una parella 
d’home i dona que convisqui maritalment amb cdcter  esta- 
ble. 

Article 21 

L’adopcid, en la qual s’ha de tenir en compte sempre l’inte 
r&s de I’ndoptat, es constitueix per resolució jiidicial d’acord 
amb les normes d’aqiiesta Llei i amb les normes de procedi- 
ment de la Llei d’Enjudiciament Civil, 
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Article 22 

i, Per a iniciar I’expedient d’adopci6, si hi ha hagut acolli- 
ment preadoptiu, cal la proposta prkvia de t ’organisme compe- 
tent, en la qual s’han de fer constar, degudament acreditats: 

a) Les condicions personals, saciats, familiars i econbrniques 
de l’adoptant i la seva aptitud educadora. 

b) L’ditim domicili, si és conegut, dels pares, els tutors o els 
guardadors de I’adoptat. 
2. No ca2 la pqosta esmentada a t’awat 1 si s’ha complert un any 

en mm d‘amllimmt p d a p t i u  o sota la Mela dels adaptants legal- 
ment mstituiila, en el moment &iniciar-se l’expedient d’xlopci6. 

Article 27 

1. L’adupció causa parentiu entre l’adoptant, els seus ascen- 
dents i descendents, i l’adoptat i els seus descendents, 

2. L’adopció extingeix la relaci6 de parentiu entre l’adoptat i 
la famhia anterior. Excepcionalment, subsisteixen els vincles 
jurídics amb la famflia d’origen: 

a) En el supbsit determinat en I’article 19,I.a). 
b) Als efectes dels impediments per a contraure matrimoni. 
c)  Pel que fa a la successiú intestada i a l s  drets legitimaris, i 

en qualsevol altre cas en que ho estableixi la llei. 

Article 23 Article 28 

Han de donar llur consentiment a I’adopció, davant el jutge, Sens perjudici d’altb que estableix 1’articIe 34, I’adoptat, a 
partir de la majoritat, pot exercir les accions que condueixin a 
esbrinar quins han estat els seus progenitors biolbgics, la qual 
cosa no afecta la filiaci6 adoptiva, 

l’adoptant o els adoptants i I’adoptat major de dotze anys. 

Article 24 

1. Han de donar el seu assentiment per a l’adopci6: 
a) EI cbnjuge de I’adoptant o la persona amb qui l’adoptant 

conviu maritalment amb carhcter estable, No cal l’assentiment 
si hi ha separaci6 judicial o separa& de fet constatada fefaent- 
ment, o si la convivbncia no és estable. 

b) Els pues de I’adoptat. No cal l’assentiment si aquests han 
estat privats legalment de la p h i a  potestat o estan sotmesos a 
una causa de privaci6 d’aquesta i tampoc en els supbsits deter- 
minats en l’articie 19.2. La mare no pot donar assentiment fins 
que hagin passat trenta dies despres del part. 

2. L’assentiment s’ha de donar sempre davant l’autoritat ju- 
dicial. No cal&& l’assentiment, quan aquells que hagin de pres- 
tar-10 es trobin impossibilitats per a fer-ho. 

3. L’assentiment dels pares no es put referir a un adoptant de- 
terminat, llevat del cas excepcional en que alguna causa raona- 
ble ho justifiqui. 

Article 29 

1. L’adoptat conjuntament pels dos cbnjuges o per una pare- 
lla d’home i dona que convisqui maritalment amb carhcter esta- 
ble porta els cognoms dels adoptants en l’ordre que estableixi la 
llei. 

2. L’adoptat per una sola persona porta els cognoms d’aques- 
ta, llevat en el cas a quk es refereix l’article 19.1.a), en el qual 
conserva el cognom del pare o de la mare, segons correspongui. 
L’ordre dels cognoms pot ésser invertit a petici6 de l’adoptant 
en el moment de I’adopció, o de l’adeptat a partir de l’emanci- 
paci6 o de la majoritat. 

Secció Quarta 
Extinci6 

GrticIe 25 

El jutge ha d’escoltar en I’expedient d’adopci6: 
a) Els pares que no han estat privats de la p2itria potestat per6 

que estan sotmesos a una causa de privaci6 d’aquesta. 
b) El tutor, el curador o el guardador de l’adoptat. 
c )  L’adoptat menor de dotze anys, si té prou coneixement i és 

d) Els fiIls cie l’adoptant o els adoptants, si n’hi ha i si tenen 

Article 30 

L’adopció és irrevocable. No obstant nixb, el jutge pot 
acordar I’extinció de I’adopci6 si el pare o la mare per natu- 
d e s a  no havien intervingut d’acord amb la llei i per causa 
que no els €os imputable, en I’expedient d’adopció i la peti- 
ci6 s’inteposa dins els dos anys següents a aquesta, atenent 
I’iinter2s dct menor. 

possible, 

prou coneixement, sempre que sigui possihle. 

Secci6 Tercera 
Efcctcs de l’adopcib Article 31 

Ariiclc 26 1 .  L’extinciii de I’adopci6 no afecta els efectes patrimo- 

2. Un cop cxtingida l’adopcid en el cas determinat en I’arti- 
nials produi’ts abans d’aquesta. 

clc: 30 es restaura automAticarnent la filiaci6 per naturalesa. 
L’adopci6 produeix els mateixos efectes que la filiaciri per 

naturalesa. 
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Capitol 111 
Dispnsicions comimos 

Articlc 32 

1. Únicament poden &ser acreditats per 1’Administracih de 
la Generalitat com a institucions collaboradores d’lntegraci6 fa- 
miliar els organismes de les entitats lacals i les fundacions, les 
associacions O d’altres entitats no lucrativcs, legalment consti- 
tuiúes, cn els estatuts o les regles de les quals figuri com a fina- 
litat la protaxi6 de menors, sempre que disposin de 
l’organitxació i l’estructura suficients i dels equips tiknics plu- 
ridisciplinaris necessaris per a complir aquesta fiincili. Aquestes 
institucions cdaboraúores s’han de sotmetre sempre a les (li- 
rectrius, la inspwci6 i el control de l’organisrne competent i no- 
més poden intervenir en €uncions de grrarcia i maliació amb les 
limitacions que se’ls assenyalin. Cap altra persana o entitat no 
pot intervenir en firncions de rnediaci6 per a acolliments farni- 
liars o adopcions. 
2. Als efectes del que disposa i’aparht 1, s’han d’establir per 

reglament els requisits que han de complir les entitats esmenta- 
des per a &ser meditades. 

Articlc 33 

El jutge competent per a exercir les fiiticioiis determinades en 
questa Llei 6s el que correspongui d’acord amb allb que esta- 
bleix Ia Llei Orghica del Poder Judicial. 

Article 34 

Totes les pcrsones que, prestant o no serveis en i’orgmisme 
competent de la Generalitat o en les institucions collaboradores, 
iritervcnen en la constitució de l’acolliment prcadoptiu o 
l’adopci6 estan obligades a guardar secret de la informwi6 que 
n’ohtinguin i de les dades de filiació dels acoIlits o adoptats, i a 
evitar, molt especialment, que la famdia d’origen conegui la 
peadoptiva o í’arloptiva. 

Articlc 35 

Durant la minoritat de I’adoptat O mentre el menor esta sota 
la tutela de I’organisme competent, aquest O els representants 
kgds de 1 ’adoptat poden solkitar dades bhgen&tiques dels 
progenitors del menar cn interks de Ea seva salut. 

1) is  posicions A (1 (I icional s 

Pr irncrii 

L e s  administracions pfililiqiics de Catalunya han de tenir pre- 
sent en lhir actuació vers els infants els principis segiients: 

1 .  La protecci6 de la irifincia s’ha de basar en l’interks s u p  
rim de l’infant i s’ha de fonainentar en els principis de la lliber- 
tat i de la dignitat d’aqucst i en el respecte als seus senyals 

d’identitat i a les seves característiques individuals i collectives. 
S’entén per infant tot ésser hum8 menor d’edat. 

2. Tots els infants han d’ésscr trrtctats igud per la llei. 
3. La responsabilitat primordial de la crianGa i el desenvolir- 

pament cle l’infant correspon en el mateix grau al pare i n la ma- 
re o, si s’escau, a llurs representants legals, La politica envers 
l’infant inclou totes les actuacions necessbries per a l’assoli- 
inent dels seus drets, tenint en compte que el benestar de I’in- 
fmt va intimament relacionat amb el de la. seva famflia. 

4. Les necessitats de l’infant han d’ésser satisfetes, sempre 
que sigui possible, alIh on viu i creix i entre aquells ,amb qui viu 
i creix, tenint presents, alhora, el seu benestar material i el seu 
benestar espiritual. 

5. T,’organitzaci6 jurídica de la família ha de tendir, com un 
dels seus objectius principals, a l’hamoniosa creixcnga de l ’h-  
f a t ,  el qual ha d’ésser reconegut com a persona amb existhcia 
prbpia. 

6. lh un dret de I’infant de viure amb els seus pares, excepte 
en els casos en quk la separació es faci necesshria. & tamM un 
dret de I’infmt de mantenir el contacte amb el pare i amb la 
mare, si esth separat d’un d’ells o d’ambd6s, 

7. Assegurar el compliment dels drets de I’infant és un deure 
dels pares i de la societat. La legislació i ies actuacions en rela- 
ci6 amb l’infant i la famíiia han de fomentar i ajudar la carrecta 
acció dels pares o de llurs representants legds en aquest sentit, 
tenint present que el coneixement d’aquests drets, tant de part 
dels adults com de part dels infants, 6s una garantia perqu& es 
compleixin. 

8. La sacietat ha de protegir l’infant en cas de mal iis de les 
facultats dels pares o de les facultats atxibu‘idea a altres; persones 
que en tinguin cura. 

9. Tot infant ha cl’ksser protegit contra les formes de negli- 
gencia, crueltat, explotació i manipulació encara vigents en la 
sacietat i ha d’dsser igualment protegit contra 1% i el trbfic 
d’estripafaents i de psicbtrops i contra l’explataci6 i l’abús se- 
xuals, incloent-lli la prostituci6 i les prhctiqucs pomogrhfiques. 

1 O. L’infant menysvalgut risicament, psfqquicament o scnsa- 
rialemnt ha de rebre les atencions necesshries que li permetin 
de vrlldre’s per si mateix i que l i  facilitin la seva normalització 
social. 

11. L’infant en situació cle desprotecció familiar, temporal o 
pemanent, té. dret a una protecci6 i una assisthcia qire substi- 
tueixin l’atenci6 familiar mitjtjanpnt un recurs alternatiu. 

12. L’infant t6 dret a exercir drets civils i politics tan aviat 
com es pugui fomx un judici propi i sense m&s limitacions que 
les disposicions legals necesshries per a protegir les llibertats 
fonamentals dels altres. 

13. Tot infant ha de rebre el mhxim nivell d’educació passi- 
ble. L’edncaci6 s’ha d’orientar vers la seva formaci6 perma- 
nent. Els metodes d’educació han d’ésser susceptibles dels 
canvis necessaris per tal que els infants es puguin integrar en 
una societat canviant. El sistema educatiu ha d’ésser compensa- 
dor i ha de tenir en compte el respecte a la pbpia identitat, B la 
llengna, al medi ambient, :I la igualtat entre els sexes i tamb6 
als valors culturals d’altres pjisos. 

14. Tat infant té dret al millor nivell de salut possible i a h 
prevenci6 del risc shcio-sanitari, a tenir accés als serveis m&- 
dics i rehabilitadors, quan siguin necessaris, i a beneficiar-se de 
la seguretat social. 
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15. Tot infant té dret al descans i al lleure i a participar en les 
activitats recreatives i culturah prbpies de la seva edat, 

16. Els brgans judicials i administratius que s’ocupen dels in- 
fants n’han de tenir present la psicologia i la personalitat. 

17. Tot infant acusat o declarat culpable d’haver infringit la 
llei penal té dret que li siguin aplicades mesives alternatives, 
pedagbgiques i no repressores i té dret a beneficiar-se de garan- 
ties jurídiques. s’hi estableix. 

Disposicions Transitbries 

Primera 

En el termini mhim d’un any s’han de revisar les situacions 
d’acollirnent i les altres mesures de protecei6 existents a l’en- 
trada en vigor d’aquesta Llei per tal d’adquar-les a allb que 

Segona 

1. La politica per a la protecci6 dels menors desemparats ha 
de comptar amb els professionals necessaris, que integren el 
personal especialitzat i els equips ~ ~ C I I ~ G S  pluridisciplinars, per 
tal de recollir tota la informaci6 sobre els casos, avaluar la si- 
tuació i les necessitats del menor, informar i proposar la mesura 
aplicable i el pla educatiu o teraphutic mes adequat, i tambk do- 
nar suport psico-social a la família natural, si s’escau, o I’asses- 
sorament necessari a la família acollidora i fer el seguiment del 
compliment de les mesures per part de la famnia natwal o la fa- 
rnflia acollidora. 
2, L’Administraci6 de la Generalitat ha d’actuar de manera 

coordinada amb els diversos ens públics que Íntervhguh en la 
protecciti social de la infhcia, i especialment amb la xarxa pú- 
blica de serveis socials d’atenci6 primhria, i tamM amb els erts 
locals, quan calgui, per a la necesshria actuació en interbs dels 
menors desemparats. 

Tercera 

En el termini d’un any, eI Govern ha de presentar un projecte 
de llei que reguli el regim sancionador de les infraccions 
d’aquesta Llei. 

Quaria 

El Títol Segon del Llibre Primer de la Compilaci6 del Dret 
Civil de Catalunya queda redactat sota la rúbrica: ~ ( n e  les me- 
sures de protecció dels menors desemparats i de l’adopcÍ6>>, 

Cinquena 

L’article 6 de la Compilació del Dret Civil de Catalunya que  
da redactat de la manera següent: 

>>I. Les mesures de protecci& dels menors desemparats i 
I’adupcid, pel que fa a les seve,y regles de capocitat, formes de 
constitucid i efectes, es regeixen per alld que diqmsa Iu Llei de 
Catalunya sobre Mesures de Protecaid dels Menors Desempa- 
rats i de S’Adopci6, 

~ 2 .  Els drets successoris & I - ~ Q U ~ S  de I’adopcid es regiran pel 
Codi de Smcessions per Causa de Mort en el Dret Civil de Ca- 
talunya )). 

Segona 

Els efectes de l’adopci6 determinats en aqwsta Llei regeixen 
per a I’adopció plena de l’anterior regulació, amb inde- 
pendhcia de la data en la qual aquesta s’hagués constitult. 

Tercera 

Les adopcions simples o menys plenes subsisteixen amb els 
efectes que els reconegui la legislaci6 anterior. Pel que fa a les 
adopcions simples, si hi concorren els requisits exigits per 
aquesta Llei, es pot sollicitar l’adopci6 plena conforme a aques- 
ta. Eh aquest cas, no és obstacle el fet que no hi hagi hagut aco- 
lliment greaúoptiu. 

Quarta 

Les persones adoptades en forma simple o menys plena po- 
den exercir les accions establertes en aquesta Llei per tal d’in- 
dagar quins s6n els seus progenitors biolbgics. 

Cinquena 

Eis expedients d’adopci6 pendents de resolució davant els 
tribunals a l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’han de tramitar 
d’acord amb la legislació anterior. 

Disposicions Pinals 

Primcra 

FA f a d a  cl &vern de la Generalitat i eIs Con~llcrs comptats 
per ra6 de la mat&ria, en el que correspngui, per a dictar la disposi- 
cions reglamentMes per al desenvolupament d‘aquesta Wei, 

Segona 

Queda derogat expressament el Títol VI de la Llei 11/1985, 
del 13 de juny, de Protecció de Menors, i les altres disposicions 
que s’opasin a aquesta Llei Q hi contravinguin. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1991 

La Secretaria Tercera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegodrz 



LLEI D’INSTALLACIONS DESTINADES A ACTIVITATS 
AMB INFANTS 1 JOVI<S 

APROVADA PEL PLE DH1, PARLAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 119) 

PíE DEL PARLAMENT 

El PIC del Parlament, en sessió tinguda d dia 19 de dcsembre 
de 1991, lla debatut el Dictamen de la Comissi6 de Politicii So- 
cial referent al Projecte de Llei d’1nstaElacioiis Destinades n Ac- 
tivitats amb Infants i Joves, i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix 
l’article 33.1 de 1’Estatut d’Autonomia de Catalunys, i d’acord 
amb I’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la 
Llei de Catalunya següent: 

LLEI IXíNSTAlrLACIONS DESTINADES 
A ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES 

Segons i’article 9.26 de 1’Estatut d’ Autonomia de Catalunya, 
la Generalitat te compethcia exclusiva en rnatkria de javentrit, 

La traclici6 existent a Catalunya en rnathria d’anssociacionis- 
me juvenil ha fet que un nombre notable de locals i hstd-la- 
cions, d’iniciativa priblica o privada, es destinin a la realització 
d’activitats per a nois i noies. 

Per altra banda, el progressiu augment dc cases habilitades 
per it la realitzaciri d’activitats de temps lliure per a infants i jo- 
ves i la convenikncia que aquestes installacions disposin ci’unes 
condicions que pemetin oferir un bon servei als usuiiris acon- 
sellaren al Govern de la Generalitat de publicar, en fis de les se- 
ves compcthcies, diverses disposicions destinades a definir els 
requisits i els serveis minims exigibles a les cases de calbnies i 
els alhcrgs de joventut. 

L’cxperihcia assolida d’cn$i de la publicació d’aquestes 
normatives, !a convcnikncia de disposar mia. ordenaci6 de les 
instalhcions destinades preferentment als infants i als joves en 
llur temps lliure i la necessitat de poder tipificar Ies infraccions 
possibles i Ics sancions aplicables corresponents jnstifqaen que 
es consideri oprtli de regular mitjangant iincl llei les caracteris- 
tiques i les condicions IAsiques requerides per l’ohertura i el 
funcionament d ’aqiiestcs in s tallacions. 

La necessitat d’aquesta Llei no implica que hagi cl’ésser ex- 
haustiva. La diversitat d’instaklacions existents i c1 dinamisme 
propi del miin juvenil, que genera constantment noves iniciati- 
ves que demanen t;imE, nous tipus de locals, fan impossible 
una regirlaci6 completa, per la Llei, de totes les situacions. Per 
aixb, aquesta es limita a determinar alguns principis li&sics i 
possibilita que €uutares normatives n’amplh i en concretin, en 
cada cas, el desplegmnmt i l’ahast, 

Aquesta Llei s’estnictura cn tres capitols qiic estahleíxen, 
rcspectivarnent, I’ohjecte de la Llei i les instalkions incloses 
en el seli arnbit (I), ii qui correspon I’exercici de les competh  
cies regdacles (10 i el r&pjm samcionador (HI). Ducs dispsi- 
cims trarisithries i una de €hial clouc1-1 el text legal. 

Per ~b rrna adequada amaci6 de les diferents Adminismcions 
autonbmica i local en un camp que les aíecta amhdiies, aquesta 

Llei promou l’oportuna collabraci6 entre la Generditat i ela 
coiisclls comarcals i els ajuntaments establint l’exercici pels ens 
locals de potestats d’execucih en la rnathrh objecte de la Llei. 

Capítol I 
Oli,jccte 

Article 1 

1. Aquesta Llei t6 per objwte de regular les cirracteristiques i 
eh requisits mínims de les instahcions destinades als infants i 
els joves, a centres d’ensenyament i a entitats, associacions i 
grups d3nfants i joves per a 13 reditzaci6 d’activitats ducati- 
ves en el temps lliure i activitats de lleure. 

2. Als efectes d’aqiiesta Llei, s’enth per jove tota persona 
menor de trenta anys. 

ArEiclc 2 

1. En qualsevol cas, aquesta Llei regula les installacions SF 
giient s: 

a) Cases de colbnies. S’entén per casa de colbnies tota ins- 
tallacili que permanentment o temporalment es destini a dona 
allotjament a gnips d’infants o de joves participants en activi- 
tats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure. 

b) Albergs de joventut. S’entén per alberg de joventut tota 
installaci6 que pemanentment o temporalment es destini a do- 
nar alIotjarnent, corn a lloc de pas, d’estada o de reditzaci6 
d’una activitat, n joves, en forma individual o col-lectiva, i tam- 
bé, amb determinades condicions, a farníiies, adults i gnips 
d’infants. 

c) Granges escola o aules de natura, entenent per tals les ca- 
ses de colbnies que ofereixen equipaments suhcients i adequats 
per ai treball didhctic en el temps lliure amb infants i joves en 
tkcniques agrhies i ramaderes, en e1 coneixement del mecli na- 
tural i en l’ducací4 ambiental. 
¿i) Campaments juvenils: són installacians ;I l’aire IIiure do- 

tades d’uns equipaments bhics; es destinen exclrisivament a la 
reditzaci6 d’estades amb p p s  d’infants i joves, organitzades 
per entitats o institucions degudament reconegudes. 
2. EI Govern de la Generalitat pot determinar quines altres 

installacions per a infants i joves s’han d’ajustar a les disposi- 
cions d’aquesta LIei. 

Article 3 

El funcionament de les instal*lacions objecte d’aqriest ti 
Llei requereix I >  autorització prkvia de l’hdministraci6 cam- 
petent. 
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Article 4 

1. Les Installacions regulades per aquesta Llei han de garan- 
tir les condicions minimes necesshries d’higiene i seguretat que 
exigeixi la normativa vigent, les quars han d’ksser exposades en 
lloc visible, 
2. El Govern de la Generalitat ha d’establir per reglament, 

com a desenvolupament d’allb que preveu aquesta Llei, les 
condicions tkniques que ha de complir cada tipus d’instsEIaci6 
per a garantir el compliment de la seva funci6 educativa, la co- 
rrecta prestació dels serveis que ofereixi, la qualitat de vida i la 
seguretat dels usuaris i l’evitaci6 de molhsties a tercers i d’efec- 
tes negatius per a il’entorn. 

3. Totes les intdlacions han de contractar una assepraqa de 
responsabilitat civil en la forma i la quantia determinades per 
reglament. 

4. Les installacions regulades per aquesta Llei han de com- 
plir la normativa vigent sobre mesures preventives en relaci6 
amb substhcies que puguin generar dependhcia. 

5. Les installacions regulades per aquesta Llei han de com- 
plir la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectb 
niques i d’accessibilitat. 

Article 5 

Excepcionaíment, es pot autoritzar el funcionament d’ins- 
tdiacions juvenils situades en locals de notable valor histbrico- 
artistic, encara que no compleixin totes les condicions 
reglamentbies, sempre que aixb no signifiqui un risc per a la. 
seguretat i la higiene de les persanes, ni per a la integritat del 
local, i es determinin les mesures alternatives necesskries. La 
tramitaci6 de I’expedient s’ha d’ajjustar a all6 que disposi la 
nomativa sectorial corresponent. 

Capítol Ii 
Titulariat i exercici de les 

corn pethncies 

Article 6 

Correspon a I’Ahinistració de la Generalitat l’exercici de 
les campethcies que s6n objecte d’aquesta Llei, sens perjudici 
del que estableixen els articles 7,8 i 14. 

Article 7 

1. D’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 8/87, de 
15 d’abril, Municipal i de R & g h  Local de Catalunya, els muni- 
cipis poden exercir potestats d’execució en la mat&ria objecte 
d’aquesta Llei, les quals han d’indoure les facultats d’autoritza- 
ci6 i d’hspecció i les de sanci6 previstes en 1’articIe 14, sempre 
que s’adopti un acord exprés en aquest sentit, en el qual es jus- 
tifiqui la capacitat thcnicrt, financera i de gestió per a dur-les a 
terme. Aquest acord ha d’bsser comunicat a l’Administraci6 de 
la Generalitat en els termes previstos en la normativa de Regim 
Local. 

2. En els termes de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de I’Organit- 
zació Comarcai de Catalunya, es poden delegar en Ia comarca 
les potestats d’execuci6 en la mat&ria objecte d’aquesta Llei. 

3. La compethcia a que es refereix l’apartat 2 s’ha d’exercir 
respecte a les installacions emplagades dins el terme dels muni- 
cipis compresos en la corresponent demarcació comarcal, llevat 
d’aquells municipis que exerceixin potestats d’exwució en vir- 
tut del que s’estabkix en l’apartat 1. 

Article X 

1.  L’Adrninistraci6 dc la Generalitat es reserva la inspecci6 
del compliment i l’execuci6 pels Consells Comarcals de la nor- 
mativa específica en la mathia abjecte d’aquesta Llei a qub es 
refereix l’article 7. 

2. En qualsevol cas, correspon a Z’AdministracM de la Gene- 
ralitat: 

a) Exercir la postestat reglamenthin general. 
b) Formular requeriments per a la correcci6 de les deficibn- 

cies que s’observin, d’acord amb el que disposa l’apartat i 
d’aquest article. 

c) Exercir els controls establerts per la legisIació sobre rQim 
local. 

Article 9 

1, Per a l’atorgament de les autoritzacions de funcionament. 
de les instal-lacions juvenils regulades en aquesta Llei s’ha d’es- 
tablir per reglament un procediment unitari que ha d’integrar en 
els seus trhrnits les llicencies, els permisos, les autoritzacions i 
els informes vinculants que, d’acord amb l’ordenarnent jurídic 
vigent, s’hagin de concedir en mathries que siguin concurrents 
amb I’activitat objecte d’aquesta Llei. 
2. Els ens locals han d’informar la Direcci6 General de Jo- 

ventut sobre les llickncies d’obertura i les autoritzacions de fun- 
cionament que atorguin i sobre les sancions que irnposin en 
compliment d’aquesta Llei. 

Capitol HI 
Rhgirn sancionador 

Article 10 

1. S6n infraccions d’aquesta Llei les accions o omissions que 
vulneren les disposicions d’aquesta Llei o de la normativa que 
la desplegui. 

2. Les infraccions es qualifiquen COM a lleus, greus i molt 
greus. 

3. S6n faltes molt greus contra el que disposa aquesta Llei: 
a) La reincidkncia en les faltes greus. 
b) El funcionament de la instalalaci6 sense l’autorització pre- 

ceptiva corresponent. 
c )  El fet que el titular de la installaci6 hi organitzi, hi permeti 

o hi toleri activitats ilkgals, sens perjudici de les responsabili- 
tats que es derivin d’aquestes activitats. 
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d) Les modificacions de la installació que alterin les condi- 
cions amb que sc’n va autoritxar el funcionament, per a les 
quals calgui autoritzaci6 @via, sense haver-la obtinguda. 

e) L’incompliment de puaisevol noma sobre locals i ins- 
talhcions que signifiqui un risc greri per a la seguretat de les 
persones. 

f i  L’exc6s de l’mupaci6 prmcsa, si comporta un risc per a 
la seguretat dels usuaris. 

g) La negativa a permetre l’accés SI la installaci6 dels inspec- 
tors acreditats, en l’exercici de llurs funcions. 

11) El deteriorament de l’estat general o d’algun element de- 
teminat de la instalalaci6 que impliqui un perill greu per a la sa- 
lut o la seguretat de Ies persones. 

4, Sdn Saltes grerrs contra el que disposa aquesta Llei: 
a) T,a reincidbncia en les faltes lleus. 
b) L’incompliment de qualsevol norma sobre locals i ins- 

tal-lttcions que signifiqui un risc per a la seguretat de les perso- 
nes. 

e )  L’excés no ocasional de l’ocupaci6 permesa, si no carn- 
porta un risc per a la seguretat deis usuaris. 

d) El mal estat de conservacih i manteniment dels locals, les 
instatlacions o els serveis, si produeix incomoditat als usrraris o 
minva la higiene exigible. 

e) El fet de pcrmdre la utilització de dependhcies Q serveis 
de la instal-laci6 a persones o grups aliens a les finalitats per a 
les quals ha estat autoritzada la instaklacib i que dificulti l’acti- 
vitat normal dels seus usuaris. 

f> L’obstrucci6 a l’exercici de la funci6 inspectora. 
g) La manca de la pblissa d’assegurangn de responsabilitat 

5. S6n faltes lleus les infraccions d’aqrresta Llei que no hagin 
civil preceptiva. 

estat qualificades corn a greus o molt greus. 

Article 11 

1. Les Caltes molt greus poden ésser sancionades amb una 
multa de fins rl cinc milions de pessetes i, alternativament o 
conjuntament amh aquesta, amb Ia siispensi6 de I’autoritzaci6 
de funcionament de la instal-laci6 per un periode mhxirn de dot- 
ze mesos. 

2. Ida reincidbncia i la reiteraci6 cn faltes molt greus pot 
comportar el tancament de la instai-lacici. Aquest tancament 
comporta I’anuBaci6 de l’autoritxacih de funcionament. 

3. Les €altes greus puden ésser sancionades amb una multa 
de fins a un milió de pessetes i, alternativament o conjuntament 
amb aquesta, amb la suspensió de I’autoritxaci6 de funciona- 
ment de la instaHaciÓ per un període rnhxim de sis mesos. 

4. Les faltes lleiss poden esser sancionades amb una multa de 
fins a cent mil pessetes. 

5 .  La itnposici6 de multes és independent del rescabdament 
dels danys i de la indemnitzaci6 dels prejirdicis ocasionats per 
la infracció. 

Article 12 

A l’ekcte del procediment sancionacim, es considera que hi 
ha rcincidkncia si durant els dotix mesos imrneEliatament ante- 

riors a la comissió de la falta l’infractur hagués cstat sancionat 
per una falta amb la mateixa qualificaci6. 

Article 13 

Per a la graduaci6 de les sancions s’han de tenir en comp- 

a) Els perjudicis ocasionats. 
b) La reiteració. 
c) La intencionalitat. 
d) La utilitat social de la instdlaci6. 
e) La relació contractual existent entre el titular de la ins- 

te: 

td-lació i els usuaris afectats. 

Article 14 

1, 6 s  aplicable a les sancions establertes per aquesta Llei el 
procediment sanciunador regulat per la Llei de Procediment 
Administratiu. 

2. En el cas de les sancions lleus, la notificaci6 d’inici de 
I’expedient ha d’incloure els chmecs que s’imputen i la sanci6 
que aquests poden comportar. EIS interessats poden proposar 
les proves i, simultiiniament, aElegar el que creguin convenient 
en llur defensa. 

3. Són competents per a la incoació d’expdients sanciona- 
dors el Director General de Joventut i els presidents dels ens lo- 
cals que hagin assumit les compethies executives ti’acord 
amb el que estableix aquesta Llei. 

4. S6n competents per a la resoIucili dels expedients sancio- 
nadors: 

a) Els presidents dels ens locals esmentats al parhgraf ante- 
rior, per a sancionar infraccions amb multes de fins a un mili6 
de pessetes i amb la suspensi6 de l’aritoritzaci6 de funciona- 
ment de la installació per un pedode m b i m  de sis mesos. 

b) El Director General de Joventut, per a sancionar infrac- 
cions amb multes de fins a dos milions de pessetes i amb la sus- 
pensi6 de I’autoritzaci6 de funcionament de la installaci6 per 
un període mhxim de sis mesos, 

c) El Conseller competent en matkin de joventut, per a san- 
cionar infraccions amb multes superiom a I s  dos milions de pes- 
setes i amb el tancament de la instdlació. 
5. Contra les resolucions del Director General de JovenEut es 

pot interposar recurs d’alpda clavant del conseller competent 
en la matkria, 

6, Contra les resolucions dels presidents dels conseiis comar- 
cals i dels alcaldes es poden interposar els remmos que esta- 
bleix la legislaci6 corresponent apiicable. 

Article 15 

I.  Les faltes lleus assenyalades en aquesta Llei prescriuen al 
cap de sis mesos d’haver estat comeses, les greus al cap d’un 
any i les molt greus ai cap de dos anys. 

2. Qualsevol actuaci6 de I’Administració en relaci6 amb les 
faltes interromp la prescripció i s’ha d’iniciar novament el cbm- 
put dels terminis fixats. 



BUTLLETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA / NCí. 333 / 31 de desembre de 1991 2375 1 
--̂ __-- 

Article 16 de 1985 i l’ordre de 12 de febrer de 1987, en tot allb que no 
s’oposin a aquesta Llei, 

Les sancions de les faltes molt greus hauran d’6sser publica- 
des amb el nom dels infractors al Diari Ofjciui de la Generali- 
tat de Catalunya. Segona 

Disposicions Addiciona Is  

Primera 

Es faculta el Govern de la Generalitat per a actualitzar anual- 
ment les quanties de les sancions establertes en aquesta Llei, 
d’acord amb la realitat socioeconbrnica de Catalunya, 

Segona 

EI Govern de la Generalitat, amb la collaboració de les altres 
administracions pfibliques de Catalunya i e1 Consell Nacional 
de la Joventut, ha d’elaborar un Mapa d’Instd*lacions Juvenils 
de Catalunya per tal d’orientar l’actuaci6 pcíblica i privada en 
aquest camp. 

Disposicions Transi tbrics 

Primera 

Mentre no es dictin les normes que despleguin aquesta Llei, 
continuen vigents el Decret 269/85,1’0rdre de 25 de setembre 

Les s o14 ici t ud s d ’ au t o i  t zaci6 de fmc i on ament d ’ in s t al4a- 
cions presentades abans de la data d’entrada en vigor d’aquesta 
Llei s’hm de tramitar d’acord amb la normativa esmentada a la 
Disposició Transitbria Primera. 

Tercera 

El Govern de la Generalitat ha d’impulsar la crea& d’un 
grup d’estudi sobre I’harmonització de la reglamentacid catala- 
na i la de la resta de 1’Europa comunithria relativa a Ics installa- 
cions objecte d’aquesta Llei. 

Disposici6 Final 

El Govern de la Generalitat i el titular del departament com- 
petent en la matbria objecte d’aquesta Llei han de dictar les nor- 
mes necesshies per a descnvolupar-la abans d’zin any, a 
comptar de la data de Ia pirblicaci6 en el Diari Oficial de la GE- 
nerditat de Caíulmyu. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 1991 

La Secrethria Quarta 
Rosa M. Fabian i Martinez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

Fascicle tercer 
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1.0 1.05. Rcxlamcnt del Parlarncprt 

TRAMITACTQNS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMUJACI6 
tlcis i altres normcs 
-- -. .-.------ 

APROVADA PEL PI.,€! DEI, PARLAMENT EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 119) 

El Ple del. Parlament, en sessi6 tinguda el dia 19 de desetnhre 
de 1991, ha debatut el Dictamen de la, Comissió de KegIament 
referent a la Proposta de Maclificaci6 de 1’Article i 6 tercer del 
RegZnmcnt. 

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del qzre estableix 
l’article 32.3 de 1’Estatnt d’Autonomia, 1’;irticle 8.2 i 3 dc la 
Llei clel Parlamcnt, dcl Presidcnt i del Conscll Executin dc la 
Generalitat, i cl’acard amb la Disposicid final primera i i’atticle 
i 10 i concordants del Reglament del Parlament, ha aprovat per 
manimitat dels presents i amb quorurn de decisió supt:rioa a Ia 
majorin absoirrta la moclificaci6 segiient del 1Zcglament del Par- 
lament de Catdtlunya: 

1.  L’article 69 de la Constitacid Espanyola estableix que el 
Senat, corn a C;imbra de representmi6 territorial, és integrat per 
Senaclors elegits directament pels ciutadans i per Senadors dc- 
signats per les Comunitalts Antbnomes, d’acorri amb el que cs- 
t alllei xen els ’E S,s t atut s d’htonomia. 
2. L’mticlc 34.1 de 1’Estrttut cl’ Autonomia de Catalimyíi, R 

tliferhcia d’dtres Estatuts d’Autunomia, lliga la condici6 dels 
Senadors que han de repsentar la Gcncralitat al Senat it la 
condicih de Diputat a1 It%rlnment de Catalunya, i estableix que 
in cksignaci6 es fa en p p r c i h  al nornbrc CIC Diputats de cada 
Gnip parlamentari i que aqticsts Senadors cessen quan cessen 
com a Diputats, preceptes que reitera l’article 4 4  de la Llei 
3/1982, de 25 de m a g ,  del Ptlrlnment, del Presidcnt i del Con- 
sell Executiu de la Generalitat. 

3. La regulació de la pkrdilua de la condicifi dc Diputat 6s una 
math-ia tradicionalment reservada als reglaments parlamentaris, 
que desenvolupa I’artkle 16 del Reglament del nostre Parla- 
ment. 

4. La represmtaci6 de les Comunitats Authnomes nt Senat, 
d’acord amb la Constituci6 Espanyola, es configura com una 
representacid institucional d’aquestes, ra6 per la qual la majoria 
de las Comunitats Autbnomes, en l’cxercici de la seva autono- 
mia d’organitzacih instihicional, han ’regulat aquesta r e p -  
smtaci6 tot dotant-la de la major estabilitat i permanhncia 
possiMe, 

5. Consegiientment, i per tal dc gamtir al rnhxim la conti- 
nrr’itat en la representacid institucional de la Generalitat al Senat 
i el respecte a la proporcionalitat establerta pel. Parlament en fer 
lla designacih, el Ple del Parlament acorda la modificaci6 se- 
giient de l’article 16 ciel Reglament del Parlament de Cata- 
lunya, que regula Ics causes dc la p&rctua de la condici6 de 
Diputat: 

Addicid a I’artick Ifir tercer 

<<Tercer: Per extinció del nianclat, en expirar-ne el termini o 
en dissoldre’s la Cambra. Els membres de la Diputació Pcrma- 
nent i els Senadors que representen En Generalitat al Senat, pe- 
rb, rnaniinclrm llur condici6 fins ii la comtituci6 de la nova 
61 arn bm -12 

PaIau del Parlament, 19 de desembre de i99 I 

La Secrethia Quarta 
Rosa M. Habian 

El Resident del P,rrlament 
Joaquim Xicoy i nassegoda 
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1. 
1.01. Lleis i altres normes 
1.011.10. Normes de regim interior 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 0 CLOSES EN LA FORMULACld 

ESTATUTS DEL RkGIM I EL GOVERN INTERIORS DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

MODIFICACT6 DE LA CLASSlFICACId DE LLOCS DE TREBALL ANNEXA 

DE GOVERN INTERIOR EL DIA 17 DEDESEMBRE DE 1991 
AL mx-r R E F ~ S  DEL 29 DE MARC DE í989, APROVADA PER LA comssx6 

COMISSI6 DE GOVERN I"EM0R 

La Comissi6 de Govern Interior, en sessi6 tinguda el dia 17 
de desembre de 1991, d'acord amb els articles 46.2.4: del Re- 
glament del ParIament i 2 dels Estatuts del R&gim i el Govern 
Interiors, ha acordat la segiient 

Amplilaci6 de plantilla: 

Nivell P l n p  de NBm. total 
nova cremi4 places 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 1991. 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

EI President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 



1 .  
1 .Pom 

TRAMITACIONS CLOSES AMR TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACI6 
I< esolu ci ons 

ADOlTADA PER LA CSMtSSlb DE POLfTíCA TERRITORTAL 
EL DIA 11 DE DEISEMBRI? DE 199f 

(DSPC-C, 269) 

COMISSI6 DE POLfTICR TERRITORIAL 

La Comissi6 de Política ‘l‘erritorial, en sessió tinguda el dia 
11 de desembre de 1991, ha estudiat el text de la Proposici6 no 
de Llei sobre la Implantació de Pannells Jnforrnatius de Zona 
Vinícola als Trams Empordh-Costa Rrava de l’hutopista A-7, 
presentada pel Gnip parlamentari Popular (Reg, 30329), i les 
esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb I’article 135 del Rcglamcnt, ha 
adoptat la segiient 

RFSOLUCX~ 

El Parlament de Catalunya insta d Consell Executiu a in- 
cloure en el Pla de Senyalitzaci6 Turistica de Catalunya la im- 
plantaci6 de pannells informatius als accessos de sortida de 
I’autopista A-7 al seu pas per la comarca de 1’Alt Empardh. 
Aquests pannells han d’ksscr retolats amb logotips adients amh 
aquesta zona que faacin referbncia als productes vitivinfcoles, tal 
com es fa en d’altres ~ ~ Ü S O S  de la CEE, com Franga o ItAlia. 

El Secretari 
Francesc Guasch 

Palau del Parlament, 1 1 de desembre de 1991 

EI President de la Comissi6 
Estcve T Q ~ S  

RDOPT~DA PER LA  COMISSI^ DE POL~TICA TERFUTORIAL 
EL DIA f 1 DE DESEMBRE DE 1991 

(DSPC-C, 269) 

La Comissió de Polftica Territorial, cn sessi6 tinguda el dia 
11 de cicsembre de 1991 ha estudiat el text de la Proposició no 
de Llei sobre la Realització de les Obres de Millora de la Carrc- 
tem Camarcal 243 A, presentada pel Grup parlamentari Popular 
(Reg. 30330), i ,  ti’acord amb I’article 135 dei Reglament, ha 
adoptat la següent 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de la 
Generalitat a procedir a la realitzaci6 de les obres d’<manja- 
ment i de millora de la carretera comnrcal243 A que unel”x Sant 
Sadurní cl’Anoia amb Vilafianca del Penedes, atbs que Sant Sa- 
durní cl’Anoia 6s suhseu olimpica 92 de les modalitats d’hoquei 
sobre patins i ciclisme en ruta olimpic. 

El Secretari 
Francesc Cuasch 

Palau del Parlament, 1 1 de: desembre de 1991 

El President de la Comissió 
Esteve Tomhs 
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RESOLVCX6 2451111 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SORRE EL NIVELL 
DE PRESTAC16 DELS SERVEIS PUULICS ALS HABITANTS DE LES COMARQUES 

CATALANES FRONTERERES 

ADOPTADA PEK LA CUMISSX~ DE P O L ~ C A  TERRITORIAL 
EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 1991 

(DSPC-C, 269) 

 COMISSI^ DE P O L ~ I C A  TERRITORIAL 

La Comissió de Politica Territorial, en sessi6 tinguda el dia 
11 de desembre de 1991, ha estudiat e1 text de la ProposicM no 
de Llei sobre el Nivell de Prestaci6 dels Serveis Nblics als Ha- 
bitants de les Comarques Catalanes Frontereres, presentada pel 
Diputat I. Sr, Joan Ganyet, juntament amb altres quatre diputats 
del Gmp Socialista (Reg, 30894), i les esmenes presentades 
pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

Rp;sOLUCX6 

El Govern de la Generalitat, davant eI repte de 1’Eumpa de 
1’Acta Única del primer de gener de 1993, ha de presentar al 
Parlament, en un termini de sis mesos, un informe-progama 
que contingui el conjunt d’actuacions i inversions previstes per 
a millorar el niveil de prestaci6 dels serveis públics dels habi- 
tants de les comarques cataianes frontereres, a fi de refoqar la 
competitivitat d’aquestes, en relació amb les bees franceses 
veines i permeabilitzar la frontera comuna. 

El Secretari 
Francesc Guasch 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

EI President de la Comissi6 
Es teve Tomhs 

RESOLUCI6 24filIIL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SOnRI? LA DEFENSA 
DE LA COMPETfiNCXA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN MArhRIA 

DE DRET CIVIL 

ADOPTADA PEL PLE DEL PARLAMENT EL DIA 12 DE! DESEMBRE DE 1991 
(DSPC-P, 114) 

PLE DEL PAFCAMENT msOLUCI6 

EI Ple del Parlament de Catalunya, en sessió tinguda d dia 
12 de desembre de 1991, ha considerat el text de la Proposicih 
no de Llei sobre la Defensa de la Competencia del Parlament 
de Catalunya en Materia de Dret Civil, presentada per tots els 
grups i agrupacions parlamentaris (Reg. 33490). 

De conformitat amb l’article 135 dei Reglament i per la una- 
nimitat deis presents, ha adoptat la següent: 

El Parlament de Catalunya, 
en virtut de la seva cornpetencia exclusiva en mathria de dret 

civil catalh -tal COM és clarament determinada per l’article 9,2 
de 1’Estatut d’Autonamia, sense altres excepcions que les 
que resulten de 1’6ltirn incis de I’article 149.1.8 de la Consti- 
tuc&, 

expressa la seva voluntat que sigui respectada pel Govern de 
I ’Estat Ia dita competencia exclusiva i, coherentment, siguin re- 
tirats eIs recursos d’inconstitucionalitat presentats contra les 
Lleis de Catalunya 7J1.991, del 27 d’abril, de Filiacions, i 
911987, de 25 de maig, de Successid Intestada. 

Palau del Parlament, 12 de desembre de 1991 

El Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 
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1. 
1.15 I Mocions 

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 8 CLOSES EN LA FORMULACX6 

mc16 r;s/xr~ Drm PART,AMENT DE CATALUNYA, SOBRE LA POLICIA 

APROVADA PBL PLE DEL PAFCAMENT EL DIA 19 D& DESEWTBRE DE 1991 
(USPC-P, 119) 

PLE DEL PARLAMENT MOC16 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 19 de desembre 
de 1991, d’acorcl amb l’article 130 i concordants del Regla- 
ment, ha debatut ia Moció subsegüent a la interpel-lació al Con- 
sell Executiu sobre la Policia, presentada pel Diputat I. Sx. 
Josep Lluis Carod-Rovira, de 1’Agrupació parlamenthria d’Es- 
querril Republicana de Catalunya (Reg. 33587). 

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles 130 i 
135 del Reglament, ha aprovat la segiient 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern catala a dur a 
terme els trhmits corresponents per tal d’obtenir la transkrhncia 
a la Generalitat de Catalunya de les compet&ncies en rn;ttkn!a de 
trhnsit, en tot el territori de la seva jurisdicci6. 

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que, de 
manera progressiva, la Generalitat assumeixi la responsabilitat 
plena de l’ordre públic i la seguretat ciutadana en el territori de 
Catalunya, mitjanqmt el cos de Mossos d’Esquaclra i la coordi- 
na& de les policies locals, COM a policia integral i de substitu- 
ci6 dels cossos i les forces de seguretat de It’Estat, i a partir 
tamb6 de la dependbncia funcionat de la Generalitat, de ia 
Guhrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de I991 

El Secretari Segon 
Llufs A. Garcia i SAez 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AME TEXT APROVAT 0 GLOSES EN LA FORMULACJ6 
1.25. P reg un t e s 
1.25.05. Preguntes orals --- en el Ble 

Pregunta al Consell Executiu sobre cts criteris utilitzats cn 
les intcrvencions en els casos de racisme contra infants gita- 
nos (Reg. 30632; BOFC, 299,20277) 

- Formulada pel Diputat 1. Sr. Ignasi Rera i Gassiot, del G. 
p. tí’hiciativa pcr Catalunya, i resposta per 1”. Sr. Conseller 
d’hsenyament en e1 Ple del dia 29 de novembre de 1991 
(DSPC-P, 1 13). 

Pregunta al Consell Executirr sohrc la possibilitat que algu- 
ncs places de docent d’ensenyarncnt secundari estiguin ocw 
padus pcr professionals qrre no liari aprovat oposicions (Reg. 
30664; ROPC, 299,20277) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riem i Gassiat, del G. 
p. d’hiciativa per Catalunya, i resposta per 1”. Sr. Conseller 
d’haenyament en el Ple del dia 17 de desembre de 1991 
(DSPC-P, 1 17). 

Prcgunh al Consell Exccirtila sobrc Ics raons per les quals 
no s’atorga plaga als professionals que han guanyat les opn- 
sicions convocades pel IJepartament rl’Enscnynment (Reg. 
30665; BOPC, 299,20278) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Ignasi Riera i Gassiot, de1 G. 
p. d’hiciativa per Catalunya, i resposta per 1’13. Sr. CanseIIer 
d’Ensenyament en el Ple dei dia 17 de desembre dc 1991 
(DSPC-P, 117). 

Pregunta al Consell Executiu sobre els criteris lingii ístics 
emprats en la publicitat de I’exposici6 rrRamort SdvnteZZu y 
su tiernpw (Regs. 33526 i 33549; HUPC, 328,23132) 

- Formulada pel Diputat i. Sr. Josep Lluís Card-Rovira, de 
I’A. p. d’Esquerra Republicana de Catalunya, i resposta per I’H. 
Sr. Conseller de Cuhura en el Ple del dia 17 de desembre de 
2991 (DSPC-P, 1 17). 

Pregunta al Consell Executiu sobre els motius del cessament 
del Director de 1I’Tnstitut Catalh tle Noves Professions (Reg. 
33556; BOPC, 328,23132) 

- Formulada pel Diputat T. Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1”. Sr. Conseller cl’Einsenyament en ei Ple 
del dia 17 de desembre de 1992 @SPC-P, 117). 

Pregunta al Consell Exccutiu sohrc Ics funcions d’un as- 
sessor espccial dc I ’ X  Sr. ConscWr d’hsenyament amb 

categoria de director gcncral (Reg, 33557; ROPC, 328, 
23 132) 

- FormuIada pel Diputat 1, Sr. Magi Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1”. Sr. Conseller d’hsenyament. en el Ple 
del dia 17 de desembre de 1991 (DSPC-P, 117). 

Pregunta at Consell Executiu sobre les rncsurcs adoptades 
per tal qiie Ics obrcs de la N-260 no afectin la rcserva natu- 
ral de Collegats (Reg. 33702; BOPC, 331) 

- Formulada pei Diputat I. Sr. Francesc Xavier Bada, del E. 
p. tlc Converghcia i Unih, i resposta per I’H. Sr. Conseller 
d’AgricuItura, Ramaderia i Pesca en el Ple del dia 17 de desem- 
bre de 1991 (DSPC-P, 117). 

Pregunta al Conset! Executili snbre les circumsthncies rlc la 
mort d’rrn rccll‘rs del centre penitenciari de Poncnt (Reg. 
33808; BOPC, 331) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Joan Saura, del G. p. d’lni- 
ciativa per Catahmya, i resposta per 1”. Sr. Conseller de Justi- 
cia en el Ple del dia 17 & desembre de 1991 PSPC-P, 117). 

I’rcguntca al Canseti Excctitiu sobre Nin naixement esdevin- 
gut scnsc nssisthncia mMca en cl centrc penitenciari dc 
Wad-ras (Reg. 33809; BOPC, 33 1) 

- Formulada per la Diputada I, Sra. Rosa M. Pabim, del G. p. 
d’hiciativa per Catalunya, i Tesposta per 1”. Sr. Conseller de Jus- 
tícia en el Ple del dia 17 de desembre de 1991 @SPC-P, 1 17). 

Pregunta al Consell Executiu sobre Ics caracteristiqties de 
la rncmbria qiic s’ha de presentar en e1 concurs rlc rnhits 
pcr tal d’optar a la condició de catedrhtic (Reg. 33812; 
ROPC, 331) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1’H. Sr. Conseller d’Ensenyament cn e1 Pic 
del dia 17 de desembre de 1991 @SPC-P, 117). 

Pregunta al Conscll Executiu sobre ets criteris en quE es fo- 
namenten ets barems per ad,iudicar fa condici6 de catcdrh- 
tic (Reg. 33813; BOPC, 331) 

- Formulada pel Diputat I. Sr. Magí Cadevall, del G. Socia- 
lista, i resposta per 1W. Sr. Conseller d’Ensenyarnent en el Ple 
del dia 17 de desembre de 1991 (DSPC-P, 117). 
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2. 
2.01 I 
2.0i .02. Proposicions de llei 

TRAMITACIONS CLOSES PER. REBUIG, RETRADA, CANVI: O DECAhIENT 
Projectcs i proposicions dc llei i altrcs propostes de normes 

iJROPOSIClrb DE X,X,EI DE nISSOI,UCI6 DEL MATRIMONI 
(Reg. 33077) 

mAmr DE PRESA EN CONSIDERACI~ 
(DSPC-P, 1 19) 

fil Pic del Parlament, en sessió tinguda el dia i9  cle desembre 
de 1991, d*acurd amb l’aarticle 207.5 del Reglament, ha debatut 
la Pxopsici6 de Llei dc Dissoluci6 de1 Matrimoni, presentada 
pel G. p. d’hiciativa per Catalunya (Reg& 330771, i lm acordat 
de no prendre-la en considcraci6, 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 1991 

La Swrethria Quarta 
Rosa M. Pabiiln i MartÍnex 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegorla 

2. 
2.1 o. 

TRAMMTACTONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECA’I’MENT 

REFIUIG DE LA PROPOSIcI6 
(DSPC-C, 269) 

C O M Y S S I ~  DE POL~TICA TERRITORIAL 

La Comissili de Politica Territorial, en sessi6 tiiiguda el dia 
1 I de desembre de 1991, ha eshrdiat el tcxt de la Pruposici6 no 
de Llei sobre el Parc Natiird del Delta de I’EEhre, presentada pet 
Grup parlamentari d’hiciativa per Catalunya (Reg. 28857>. 

Finalment., d’acorcl amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebut-jnr Z’esmcntada Proposició no de Llei. 

Palau del Parlament, 11 dc desembre de 1991 

Kl Secretari 
Franc esc G II a s ch 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomhs 
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RETIRADA DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 269) 

COMISSI6 DE POLfTICA TERRTTORIAL 

En la sessió de la Comissi6 de Política Territorial, tinguda el 
dia I1 de desembre de 1991, el representant de 1’Agmpació 
parlamenthria del Centre DemocrBtic i Social en la Comissió, 
Diputat I. Sr. Javier Latorre, ha retirat la Proposici6 no de Llei 
sobre la Redacció del Programa d’Qbres Hidrhiliques (Reg. 
30373. 

Palau de1 Parlament, 11 de desembre de 1991 

El Secretari 
Francesc Guasch 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomas 

PROPOSIICI6 NO DE LLEI SORRE L A  TRANSFERkNCIA A LA GENERAIXFAT 

DELS SFCRVEJS DE VIATGERS QUE RE”% PKESTA DE FORMA 
TNTEGKA A CATALUNYA 

(Reg. 30487) 

 li: CATALUNYA DE LA COMPKT~~WIA DE G E S T I ~  I PLANI FI CACI^ 

REBUIG DE LA PROPOSICId 
(DSPC-C, 269) 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessilj tinguda eI dia 
1 1  de desembre de 1991, ha estudiat el text de la Proposici6 no 
de Llei sobre Ia Transferhcia a la Generahtat de Catalunya de 
la Competbicia de Gestió i Planificació dels Serveis de Viat- 
gers que RENFE presta de Forma fntegra a Catalunya, prescn- 
tada pel Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya (Reg. 
304.87). 

Finalment, d’acord amb l’iuticle 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar I’esmentada Proposicicf no da LIei. 

Palau del Parlament, 1 I de desembre de 1 99 1 

EI Secretari 
Francesc Guasch 

EI President de la Cumissi6 
Esteve T Q ~ ~ S  
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PROPOSIC16 NO DE I,I,EI SOBRE XA REALITZACId D’WN PLA D’MARITATGE 
(Reg. 30635) 

DECAMENT DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 269) 

Ida Comissió de Pollitica Territorial s’ha reunit ei dia 13 de 
desembre de 1991 a fi cl’estudiar el text dc la Proposici6 no de 
TJeÍ sobre la realitzacid d’un Pla d’Habitatge (Reg, 30639, pre- 
sentada pel G Mixt. L’esmentada Proposició IIQ de Llei resta 
dccaiguda at&s el que disposa I’article 64.1 del Reglament i el 
criteri interpretatiu c l d  mateix de 07.1233. 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

El Secretari 
Francesc Guasch 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomhs 

PKOPI)SICTC) NO DE 1,LEI SOBRJC UN P I A  D9ACTUACL6 GLOBAL 
PER A LA COMAKCA DE LES GARRIGUES 

(Reg. 30652) 

RBBUXG DE LA PROPOSKCI6 
(DSPC-C, 269) 

La Cumissid de Política Territorial, en sessi6 tinguda el dia 
3 1 de desembre de 1991, ha estudiat el text dc la Proposició no 
dc Llei sobre un Pla d’Actuaci6 Global per n la Comarca de les 
Garrigues, presentada per la Diputada 1. Sra. M. Terem Utgks, 
jiintament amb altres quatre diputats del Gnip Socialista (Reg. 
3065 2). 

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar J’esmentada Yroposicici 110 de Llei. 

Palau del Parlament, 1 1 de desembre de I99 1 

El secretari 
Francesc Giiasch 

El President de la Comissi6 
Esteve T Q ~ S  
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PKOPOSICI6 NO DE X,T,EI SQIIRE EL DESENVOLUPAMENT DE LES 13WPOSICIONS 
FiNA1,S SEGONA X TERCERA DE LA LLEI 12/198T, DE 24 DE DESEMBRE, 

PER LA QUAL S’ESTAHLEIXKN NORMES ADDICIONALS DE I’ROTKCCI6 
DELS ESPAIS i)WS]I’ECIAL INTERkS NACURAL AFECTATS 

PER ACTIVITATS ICXTKACTIVES 
(Reg. 30674) 

RJXRADA DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 269) 

COh/rxSSI6 DE POLkICA TERITORIAL ProtecciG dels Espais d’EspeciaI Interh Natural afectats per 
Activitats Extractives (Reg. 30674). 

En la sessi6 de la Comissi6 de PoZftica Territorial, tinguda el 
dia 1 1  de desembre de 1991, la representant del Grup Socialista 
en la Comissi6, Diputada I. Sra. Rosa Marti i Conill, ha retirat 
la Proposició no de Llei sobre el Desenvolupament de les Dis- 
posicions Finals Segona i Tercera de la Llei 12/f98iY de 24 de 
Desembre, per la qual s’estableixen Normes Addicionals de 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

El President de la Comissi6 
Es teve Tomhs 

El Secretari 
Francesc Guasch 

PROPOSICIO NO DE LLEI SORRE L A  DISPOSICI6 ADDICIONAL 
DE LA LLEI 1211981, DE 24 DE DESEMBRE, FER LA QUAL S’EESTABLLEIXEN 

NORMES ADT)ICIONALS DE YROTECCI6 DELS ICSPAIS D’ESYECIAL INTERkS 
NATURAL APECTATS PIiX A CTXVX’l‘ Ai’s EXTRACTIVF,S 

(Reg. 30675) 

RETIRADA DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 2G9) 

COMISSI6 DE POLhICA TERRlTORIAL Normes Addicionals de Protecci6 dels Espais d’Especial Xnter6s 
Natural afectats per Activitats Extractives (Reg. 50675). 

En la sessi6 de la Comissi6 de Política Territorial, tinguda el 
dia I 1 de desembre de 1991 la representant del Gnip Socialista 
en la Comissi6, Diputada I. Sra. Rosa Marti i Conill, ha retirat 
la Propici6 no de Llei sobre Ia Disposició Addicional de la 
Llei 1211981, de 24 de Desembre, per la qual s’estableixen 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomhs 

El Secretari 
Francesc Guasch 

PRQPOSICI6 NO DE LLEI SOBRE LES COMUNICACIONS A EA COMARCA 
DEL RIPULLf3S 

(Reg. 30680) 

REBUIG DE LA PRoPosrcr6 
(DSPC-C, 269) 

COMXSSI~ DE POL~TICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha itc~r- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposici6 n~ de LIei. 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessió tinguda el dia 
11 de desembre de 1991, ha estudiat el text de la Proposici6 no 
de Llei sobre les comunicacions a la Comarca del F€ipoll&s, 
presentada pel Diputat I. Sr. Joaquim Nadal, juntament amb al- 
tres quatre diputats del G. Socialista (Reg. 30680). 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

El President de la Comissió 
Esteve Tornhs 

El Secretari 
Francesc Guasch 



RERUIG DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 269) 

 COMISSI^ DE POL~TEA TERR~ORJAL Finalment, d’acord amb I’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada Propici6 no de Llei. 

La Comissi6 de Política Territorial, en sessió tinguda e1 dia 
11 de desemlm de 199 1, ha estudiat el text de In Proposició no Palau del Parlament, 1 i de deseinbrc de 1991 
de Llei sobre I’Arranjament de les Andanes de l’Estaci6 de 
RENFE a Sant Sadiami d ’ho ia ,  presentada pel Grup parlarnen- El President de la Comissi6 
tari Popular (Reg. 30704). Francesc Guasch Esteve Tornhs 

El Secretari 

PROPOSICI6 NO DE LLKI SOBRE LA POSADA EN MARXA DEL RADAR 
DE I,’%NSTITUT NACIONAL DE ME‘FKOROLOGIA (XNM) A CQRBEKA 

(Reg. 30707) 

RLWIRADA DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 269) 

En la sessi6 de la Comissi6 de Política Territorial, tinguda el 
dia 1 1 de descinbre de 3.991, la representant del Grrrp parlarnen- 
tari Popular en la Comissió, Diputada I. Sra. M. Dolors Mont- 
serrat, ha retirat la Proposició no de Llei sobre la Posada en 
Warxa del Radar CIC I’hstitut Nacional de Metcorolagiii (NM)  
IL Corbera (Reg. 30707). 

Palau del Parlament, 11  de desembre de 1991 

El Secretari 
Francesc Guasch 

El President de la Comissi6 
Esteve Tomb 

PROPOSICIb NO DIC LLEI SQHRE LES COMUNICACIONS PER CARRETERA 
AMB RL MUNICIPI IlE TOSES 

(Reg. 30813) 

REFIUIG DE LA PROPOSICI6 
(DSPC-C, 269) 

COMISSI6 DE POTkHCA TERRWOWAL Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada ]Proposició no de Llei. 

La Comissió de Politica Territorial, en sessi6 tinguda ei dia 
i 1 de descmlm de 1991, ha estudiat el text de la Propsici6 no 
de Llei sobre les Comunicacions per Carretera amb el Municipi 
de Toses, presentada pel Diputat 1. Sr. Joaquim Nadal, junta- 
ment ;zmh alíres qiiatm diputats del Gnrp Swidistii (Rep,. 308 13). 

Palan del Parlament, 11 de desembre de 1991 

El President de la Comissió 
Esteve Tomas 

EI Secretari 
Francesc Guasch 
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PROPOSICIb NO DE LLEI SOBRE L’AROCAMENT INCONTROLAT DE DESMUNTS 
PROCEDENTS DEL I’RINCIPAT D’ANDORRA EN MUNICIPIS 

DE VALT URGEJL 
(Reg, 30887) 

REBUIG DE U PROPOSTCIb 
(DSPC-C, 269) 

COMISSI6 DE POLfiICA TERRITORTAL Finalment, d’acard amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposici6 no de LIei. 

La Comissió de Política Terrhhl, en sessi6 tinguda ei dia 
12  de desembre de 1991, ha estudiat el text de la Proposició no 
de Llei sobre 1’Abocament SncontroIat de Desmunts procedents 
del Principat d’Andona en Municipis de 1’Alt Urgell, presenta- 
da per l’Agrupaci6 parhmenthria d’Esquena RepubIicana de 
Catalunya (Reg. 30887). 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

Ei President de la Comissió 
Esteve Tomhs 

El Secretari 
Francesc Guasch 

PROPOSICId NO DE LLEI SOnRE LA INSTALLACI6 DE LES ALARMES 

DE VILAI+’RAIVCA DEI, PENEDkS 
DE SEGURETAT A L’ELEVADOR DE LWIL’ACI~ DE FERROCARRIL 

(Regs. 31537 i 31932) 

RETIRADA DE LA PROPOSXCId 
(DSPC-C, 269) 

co~ssr6 DE POL~TICA TERRUORIAL ci6 de Femcarri1 de Vilafranca del Penedks (Regs. 31537 i 
3 1932). 

En la sessió de la Comissió de Politica TerritoriaI, tinguda 
el dia 11 de desembre de 1991, larepresentant del Grup par- 
lamentari Popular en la Comissid, Diputada I. Sra. M, Dolors 
Montserrat, ha retirat la Proposicifi 110 de Llei sobre la Ins- 
tal.laci6 de les Alarmes de Seguretat a 1’Elevador de 1’Esta- 

PaIau del Parlament, 1 i de desembre de 1991 

El President de la Comissi6 
Esteve Tornhs 

El Secretari 
Francesc Guasch 

PROPOSICjrb 1\10 DE LLEX SOI3RE L A  NECESSITAT D’UNA PLANIFICACI6 
GLORAL DE: L7AREA DE GALLECS 

(Reg. 31999) 

R E ~ U I G  DE LA PROPOSICI~ 
(DSPC-C, 269) 

COMISSI6 DE POLÍTICA TERRITORIAL Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha acor- 
dat de rebutjar l’esmentada Proposici6 no de Llei. 

I.A Comissi6 de Política Territorial, en sessi6 tinguda el dia 11 
de clesernbre de 1991, ha estudiat el text de la propOsici6 no de 
Llei sobre la Necessitat d’una Planificaci6 Global de I’hm de Ga- 
Iltxs, presentada per la Diputada I. Sra. Rosa Marti i Conill, junta- 
m t  amb altres quatre diputats del Gmp Socialista (Reg. 31999). 

Palau del Parlament, 11 de desembre de 1991 

EI Secretari Ei President úe ia Comissió 
Francesc Guasch Esteve Tornhs 



2. 
2.1 5. . Mocions - .. - subscgiients .-. _ _  .- a . ._ - interpklacions "~,.. ._ ... 

TRAMlTAC1[0NS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECA'IMENT 

RBI~UIG DE LA M O C I ~  
(DS PC-P, 1 19) 

El Ple del Parlament, en scssid tinguda el dia 19 de descmhre 
de 1991, d'acord amb l'article 130 i concordants del Regla- 
inent, ha dchattut la Moció subsegüent a la hterpelhci6 al Con- 
scll Executiu sobre la Política General Ocrrpaciorlal, presentada 
pel Diputat I. Sr. Josep M. Rar"l6, juntament amb altres dos (li- 
putats del Gnip Socialista (Reg. 33SGi). 

Finalment, posada a vot;icjó, la dita Moci6 ha estat relmtjada. 

Palau del Parlament, 1 9 d~ desembre de 1 991 

La Secrethria Tercera 
Fllarri Sarialxa i Villarroya 

E1 President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

2. 
2.20. IntqeHacirrns .____. - 

TRAMITACTONS CLOSES PER REBUIG, RETTRADA, CANVI O DECAIMENT 

RETIRADA DE LA INTERPELLACX6 
(Reg. 34040 / Mesa del 20.12.91) 

Els Diputats sotasignats del Gnrp Socialista comiiniquen a la 
Mesa q w  retircn la int erpclkcir5 ibrmulacla al Consell Executin 
sobre la política gcneral cle sbl residencinl, núm, de registre 
29954. 

Palau del Parlament, 18 de desembre de 19Y 1 

Joan Oliíxrí i Pons Esteve 'Tornhs i Tomens 
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INTERPELLACI6 AI, CONSELL EXECUTIU SORRE LA RECONVERSI6 
VINICOLA 

(Reg. 301 18) 

RETIRADA DE LA INTERPELLACK~I 
(Reg. 33878 /Mesa del 20.12.913 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Dolors Montserrat i Culler&, Diputada i Portaven Adjunta 
del Grup parlamentari Popular, d’acord amb e1 que preveu el 
Reglament de la Cambra us fa avinent que retira la interpeMaci6 
sobre la reconversi6 vinícola, Reg. núm. 301 18. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1991 

M. Dolors Montserrat 

INTERPEIAACI~ AL CONSEIL EXECUTIU SOBRE LA S I T U A C I ~  
DEL SEC~FOK VITIVIN~COLA 

(Reg. 30676) 

R m D A  DE LA INTElWELLACI6 
(Reg. 33895 /Mesa del 20.12.91) 

A LA MESA DEL PARLAMJ” 

Els Diputats sotasignats del Grup Socialista comuniquen a la 
Mesa que retiren la interpeIlaci6 formulada al Consell Executiu 
sobre la situaci6 del sector vitivinicola, ndm. de registre 30676. 

Palau del Parlament, 13 de desembre de 1991 

Esteve Tomhs i Tomens Ramon Aleu i Jornet 

INTERFELIACI~ AL CONSELL ExEcurrru SORRE L~AGRICULTURA 
F31< MUNrMNYA 

(Reg. 30895) 

RETIRADA DE LA INTERPELLACI~ 
(Reg. 34053 / Mesa del 20.12.91 1 

A LAMESADEL PARLAMENT 

Ets Diputats sotasignats del Grup Socialista comuniquen a la 
Mesa que retiren la interpellació formulada al Consell Executiu 
sobre l’agricultura de muntanya, núm. de registre 30895. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 1991 

Joan Eanyet i Sol6 Ramon Aleu i Jornet 
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JNTII;:RPEIAACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE EL IIESENVOLUPAMMENT 

(Reg. 32701) 

Núm. 333 / 31 de desembre de 1991 
-l__-l_-. -~ 

DE LA YOL~TICA LINGI~STICA A CATALUNYA 

RETIRADA DE M INTERPE~LACI~ 
(Reg. 33935 /Mesa del 20.12.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Aleix VidaI-Quadras i Roca, President d d  Grup parlamentari 
Poprihr, d’acord amb cl quc preveu el Reglament de la Cambra 
11s fii avinent que retir;i la interpel.laci6 n h .  de registre 32701. 

Palau c l d  Parlament, 16 de desembre dc 1991 

Aleix Vidal-Quadras i Roca 

INTERPEIA-I,AC16 A L  C0NSEIJL EXECUTIU SOBRE L A  POIJfTICA GENERAL 
PEL QUE FA A AGRICULTURA 

(Reg. 32941) 

RETIRADA DE LA INTERPELLACI~ 
(Reg. 3405 1 / Mesa del 20.12.91) 

El Diputat sotasignat del Gnip Socialista comunica a la Mesa 
que ret ira la interpel-laei6 fmuladcz al Conse11 Executiu sobre 
la politica general pel que fa a I’agricuItnra, nr‘rn. de registre 
3274 1. 

Palau dcl Parlament, 19 de desembre de 1991 

Ramon Aleu i Joríict 

RECIRADA DR LA INTFRPELLACI6 
(Reg. 34052 / Mesa del 20.12.9 I) 

A LA MF!’SA DEL PARLAMENT 

El Diputat sotasignat del Grup Socialista comunica a la Mesa 
qiic retira la interpl.laci6 formulada al Consell Executiu sobre 
la politica general pe1 que fa  al món niral, núm. de registre 
32742. 

Palau del Parlament, 19 de descmbn: de 1991 

Ratnon Aleu i Jornet 
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INTERPELhACIb AL CONSELL EXECUTIU SOBRE L7APIAICAC16 DE LA 
LLEI D’AETA MUNTANYA 

(Reg. 33049) 

RETIRADA DE LA ZNTER.PELUCI6 
(Reg. 34054 J Mesa del 20.12,91$ 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Higini Clotas i Cierco, Portaveu del Grup Socialista comuni- 
ca a la Mesa que retira la interpel-lacili formulada al Consell 
Executiu sobre l’nplicaci6 de la Llei d’Alta Muntanya, n6m. de 
registre 33049. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 1991 

Higini Clotas i Cierca 

INTERPELIACI6 AL CONSELL EXECUTIU SOBRE LA POLiTICh GENERAL 
DE LES INFRASTRUCTURES T-IIDRAULIQUES DE CATALUNYA 

(Reg. 33693) 

RETIRADA DE LA LNTERPEL.LACI6 
(Reg. 34049 /Mesa del 20.12.91) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Saura i Laporta, diputat del Grup parlamentari d’hicia- 
tiva per Catalunya sollicita que la interpetlaci6 d’urghncia, 
Reg. 33693, sobre la Política General de les Infrastructures hi- 
drhuliques de Catalunya, sigui retirada, 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 1992 

Joan Saura i Laporta 
Diputat del G. p, d’IC 



2. TRAM ITACTONS CLOSES PER REBUIG, ltE‘TIRAIM, CANVI O ISECAIMENT 
2.25. Pre g ~ i  nles 
2.25.05, - Preguntes orals en el - -...- Ple 

I’rcgunta al Conscll Kxccu thr sobre 11 ns ;~hocamcnts iHegals 
R la zona ric la reserva natural parcial dc la prcsa de Wossis 
Oteg. 33559; BOPC, 328,23132) 

- 1)ecaiguda en el Ple de1 dia 17 de desembre de 1991 
(DSPC-P, 1 17). 

Prcgunta al Consell Executili sobrc les actuacions qrrc pensa 
dur a tcrrnc en rclaci6 amb [ins abocaments iHegall,c; a la xo- 
na de la ~ ~ S C F V I ?  natriral parcial de la presa tle Sossís (Keg. 
33560; ROPC, 328,23133) 

- Decaiguda en G E  Ple del di;i 17 de desembre: de 1991 
(nSPC-I’, 1 17). 

Pregunta al Consell Executiu sobre el tancament temporal 
dcl congost de Collegats (Reg. 33678; BOPC, 331) 

- Retirada pel Diputat I. Sr. Josep Lluis Card-Rovira, de 
I’A p. d’Esquerra Repiiblicana de Catalunya, en el Ple del dia 
17 de desembre de 199 1 (DSPC-P, 1 17). 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 
3.8l.O1* _A Projectes de Ilei 

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de normes 

PRQJECTE DE LI,EI DE DELEGAC16 EN EL GOVERN DE LA GENERALITAT 
FER FEH L A  REFOSA DEL TEXT DE LA COMPILACIO JIEL DRET 

CIVIL DE CATALUNYA AMB DIVERSES LI,EIS POSTERXORS 
(Reg. 30082) 

SOLLICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL CONSIJLTIU, PRESENTADA 
PELS GRUPS SOCIALISTA 1 MíXT 

(Reg, 34004 J Trarneaa al Consell Consultiu: Mesa del 2 0 X . 9 1 )  

A LA MWh DEL PARTAMENT neditat per fer la refosa dei text de la compilació del Dret Ci- 
vil de Catalunya amb diverses lleis posteriors, per tal que emeti 
el corresponent dictamen. Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allb que 

preveu l’article 8.1 de la Llei 1J1981, de 25 de febrer, de crea- 
ci6 del Consell Consultiu de la GeneraIitat de Catalunya, solli- 
citen que sigui tram& a aquest organisme consultiu el 
Dictamen de la Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadn- 
na sobre el projecte de llei de delegació en et Govern de la Ge- 

Palau del Pariament, 18 de desembre de 1991 

Celestino Shnchez 
G. Mixt 

Higini Clotas 
G. Socialista 

PKQ,JECTE IM< LLEI DE k’OMEN1‘ I PROTECCI6 DE LA CULTURA 
POPULAR 1 lRAI)ICFONAI, I DE I,’ASSO%IACIONISME CULTURAL 

(Reg. 32245) 

P R ~ R R O G A  DEL TERMINI DE PRESENTACX~ D ’ E S M E ~  (RG~. 33896) 

PRESKkNCIA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 17 de desem- 
bre cle 1991, vista la soMicitud presentada pe1 Grup Socialista 
(Reg. 338961, d’acord amb els articIes 85 i 94.1 del Reglament 
del Parlament, ha acordat de concedir una prbrroga de deu dies 
hhbils del termini de presentació d’esrnenes al Projecte de Llei 
de Foment i ProtecciCi de la Cultura Popular i Tradicional i de 
I’rlssociacionisme Cultural (Reg. 32245), el qual termini, atks 
l’acord de la Mesa del Parlament del 20 de juny de 1988 
(BOPC, 2ml, 23), finir& el dia 1 de febrer de 1991, a dos quarts 
de deu del mati‘. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

En nom del Grup Socialista, fent ~s d’allb que es preveu a 
I’article 85 del Reglament de la Cambra, soHicito una prhrroga 
del termini per a la presentaci6 d’esmenes al Projecte de llei de 
foment i protecció Re la cuItura popular i tradicional i de I’asso- 
ciacimisme cufturd, publicat en el BOPC núm. 314. 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1991 

Higini Clotas i Cierco 
Portaveu 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 1991 

Joaquim Xicoy i Bassegoda 
President del Parlament de Catalunya 
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3, RAMX’TACIBNS EN CURS 
3.25. Preguntes 
3.25.10, . Preguntes _- orals ” --_ en Comiss36 

QUE PORMULARA El., DIPUTAT I. SR. 

(Reg. 33927 J Admissi6 a tdmit i 
tramesa a Ia CRT Mesa del 17.12,91) 

MARGAT, CASANOVAS, BEL GRUP mxr 

bra formda la pregunta següent al Director General de la Cor- 
p m a d  Catalana de Rhdio i Tehisi6 perqrb li sigui contestada 
oralment en la propera reunid de la Comissili de Control Pala- 
mentari de la C.C,R,T.: 

Podria indicar quin resultat econbmic s’ha obtingut de la SE- 
rie coprodu‘ida amb Lorimar Quan es fafuxc? 

Palau del Parlament, 16 de desembre de 1993 

Marga1 Casanovas i Gumi 

A LA MiSA DEL PARLAMENT 

Marqal C ~ S ~ ~ Q V ~ S  i Guerri, Diputat d’ERsqi1en-a Catalana fent 
i ls  d’aIllh que determina l’articlc 248 del Itcglament de la Cam- 

3. TRAMlTACIONS EN CURS 
3.25. Prc g 11 II te s 
3.25.1 5. . ~ 

Pregunt.es _.._ -. - -  pcs escrit - 

FORMULADA PEL, DIPUTAT x. SR. 
JAVIER LATORRE, DE LMRUPACI~ 

P A R L A M F N T ~ T A  DEL CENTIZT? DRMOCR~TK 
I SOCIAL 

(Reg. 31317 / hdrnissib a trhiit:  Mesa del QS.11.91) 

poseri els articles 132 i 133 del Reglament de la Cambra, pre- 
sents la pregunta següent per tal que sigui contestada per escrit. 

Quina 6s la relació de transferbncies corrents lliurades per la 
Direcció General d’hdirstria i per quins conceptes a famfiies i 
institucioltis sense finalitat de lucre com a subvenci6 a centres 
tecnolhgics, des de 1’01.04.93 fins al 30.06.91? 

Palau del Parlament, 30 de juny de 1993 

Xavier Latorre i Piedrafita 

N .  de la R. : Per error tdenic, aquesta pregunta no fou puhli- 
cn&, com corresponia, en el RUPC, 3.75, del 12.11.91, La res- 
posta a aquesta prepnta fou publicada en el BOPC, ,731, del 
18.1 2.91 0 

Xavier 1,atom i Piecirafita, Portiweii de l’Agnipaci6 pada- 
menthria del Centre Dcmocrhtic i Social, fent l is  d’allh que dis- 
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4 INFORMACI6 

4.40. Acords, resolucions i comunicacions PR~RROOA DE TERMINIS 

dels organs dc la Cambra 
I _I_ -._--1--.11 

CALENDARI DF DIES INHARILS 
PER AL 1992 

MESA DEL PARLAlMENT 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tingtrda el dia 20 de desem- 
bre de 1991, d’acorcl amb l’article 86.1 del Reglament i concor- 
dants, ha fixat el calendari següent de dies inhbbils per al 1992, 
als efectes del cbmput dels terminis parlamentaris i de la pre 
sentaci6 de documents en el Registre d’oficialia Major del Par- 
lament de Catalunya. 

A més deis diumenges, seran dies inhhbiis els següents: 

1 de gener: Cap d’Any 
6 de gener: Reis 
17 d’abril: Divendres Sant 
20 d’abril: Dilluns de Pasqua Horida 
1 de maig: Festa de1 Treball 
8 de juny: Dillms de Pasqua Granada 
24 de juny: Sant Jorn 
15 d’agost: L’Assumpci6 
11 de setembre: Diada Nacional 
24 de setembre: La Mer& 
12 d’octuhre: Festa de Iti €IispCmitat 
8 de desembre: La Immaculada 
25 de desembre: Nadal 
26 de desembre: Sant Estevc 

Establerta per la Mesa, en sessions tingudes el 20-VI-88 i 
1’ I -X-91: 

Eis terminis per a la presentaci6 de documents al Registre 
d’Oficidia Major a qih es refereix l’ncticle 86.1 del Reglament 
€ixats en dies, es prorroguen automhticament fins a dos quarts 
de deu del matí del dia hhbil segiient; la mateixa prbrroga 
s’aplica d s  terminis que fineixen en dissabte. 

NOMBRE DE PREGUNTES A KESYONDRE 
EN LA SESSI6 DEI, MES DE DESEMBRE 

DE LA COMISSI6 DE CONTROL 
PARLAMENI‘ARI DE L’ACTUACI6 DE 

LA CORPORAC?d CATALANA DE RADIO 
I TELEVISI6 I LES KMPRESES IW,IALS 

MESA DEL PARL,AMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de desem- 
bre de 1991, ha acordat, per majoria, d’acord amb l’article 148 
del Reglament del Parlament, que el nombre m k i m  de pregun- 
tes ;t respondre oraiment davant la Comissió de Control PaIa- 
mentari de la Carporació Catalana de R M ~ Q  i Televisi6 i les 
Empreses Filials, en la seva sessi6 del mes de desembre, sigui 
de vint-i-cinc. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 1991 
Palau del Parlrunent, 20 de desembre de 1991 

EI Secretari Primer 
Ramon Camp i Batalla 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegoda 

Ida Sccrethia Tercera 
Flora Sanabra i Villarroya 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Rassegada 

HORARI DE REGISTRE D’O’FICIRLJA MAJOR 

Establert per la Mesa en sessions del 31-1-89 i 14-=I-90 als 
efectes de presentaci6 de documents: 

1, Dies: de dilluns a divendres. 
2. Hores: 

a) Matí: de 9 a 14 hores. 
h) Tarda: de 1’1 de febrer al 14 de juny i del 16 de 

setembre al 30 de desembre (llevat del 23 cl’abd, 
Dijous Sant, el 24 i el 31 de desembre), 
de 16 a 18’30 hores, 

3. El Registre d’Oficilia Major 6s obert també mentre 
el Parlament és reunit en sessi6 plenhia, o és reunida 
la Mesa o la Junta de Portaveus. 
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4.45. --. 4.60. 

ADSCRIPCI~) DICL DIPUTAT I. SR. 
JUAN M A R T ~ N  TORIBIO AL GRUP MIXT 

(Reg. 33959 J Mcsa del 20.12.91) 

CONCURS-OPOSXCI6 1,LIURE PER A 
PROVEIR UNA PLACA DE 

COLdl,ABORAI)OR/A DEL SEHVEX DE 
RELACEQNS PfJBLXQüES, PROTOCOL 

I INFOHMACI6 DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA AL PRFXIDENT DEL PART,AMENT 

M. H. Sr. Joaquim Xicoy i Rassegoda 
President del Parlament de Catalunya 

En conformitat amb all6 qrre preveu l’articlc 20 del Regltt- 
mcnt del Parlament poso en el seu coneixement ta voluntat del 
Diputat I. Sr. Joan Martín i Toribio de cíirisar haixa CR I’Ahgrrr- 
paci6 Píirtnrnenti‘iria dcl CDS i l’dta en el Chip Mixt. 

1,’;djunto l’escrit que ratifica aquesta &cisi6 personal del 
niputat. 

Afectuosament, 

Barceha ,  16 de desembre de I99 1 

Xavier tatorre i Piedrafita 

La Mesa del Parlamcnt, en sessi6 tinguda el dia 20 cle desem- 
bre de 1991 ? d’accml amb la Norma suplctbria I. 1 de 1”ticle 19 
de Reglatnent, de 7 i 20 de juliol de 1989 (BOPC, 9OflIr), ha 
constatat que l’Agrupaci6 parlatnenthria del Centre Democriitic 
i Social ha deixat d’existir en quedar adscrit  nic ca ment un Di- 
putat; conseqiientrnent, 1’1. Sr. Javicr Latorre ha d’incurporar-se 
opc Icgis al G. Mixt. 

La Mesa del Parlament, en sessi6 tinguda el dia 20 de desem- 
bre de 1991, d’acorcl amb el que estableix l’article 24 dels Esta- 
tuts del RQim i el Govern Interiors del Parlament de Catdunya 
(text re& del 29 de marc de 1989, ROPC, 55JllL), la classifíca- 
ci6 de llocs de treball que les és annexa i les bases que s’indi- 
qtien tot seguit, aprovades per Ja Comissi6 de Govern Interior, 
el dia 17 de desembre de 1991, convoca a torn lliure una plaqa 
de CoNaborador/a del Servei de Relacions Eljbliqucs, Protocol i 
In€ormaci6 del Parlament de Catalunya. 

D’acord amb I’article 24 dels Estatuts del Rkgirn i el Govern 
Interiors, el nombre de places convocades quedarh ampliat per 
resolucih de la Mesa del Parlament en el cas que es produeixin 
vacants entre la data de la convocattbria i la de l’inici de les pro- 
ves. 

1. Pot optar a la plap tothom qui reuneix les condicions se- 

a> &ser espanyoi/a. 
b) Tenir divuit anys complerts i no més de seixanta-cinc. 
c )  No estar inhabilitatlada ni suspkslesa per a l’exercici dc la 

funció pública. 
d) No estar separatJada mitjanqant expedient disciplinari del 

servei dels brgrtns constitucionals, estatutaris o de les Adminis- 
tracions públiques. 

güents: 

e) No tenir cap malaltia O cap defecte que impedeixin d’exer- 
cir normalment la Eunci6. 

Palau del kwlament, 20 de desembre de 1991 

f) Gaudir d’algw dels rqnisits següents: Tenir el titol de di- 
pIornat universitari en relacions públiques i protocol, o títol 
ci’enginyer thcnic, de diplomat universitari de primer cicle, 

El President del Parlament 
Joaquim Xicoy i Bassegoda 

d’arquitecte t b m k  o equivalent, amb estudis i cxperíhcia en el 
camp de les relacions públiques, del protocol o de la informa- 
cib. 

2, Tothom qui reuneix les condicions de la base primera i vol 
participar en aquest concurs-oposici6 ha de presentar en el Re- 
gistre de I’Oficialia Major del Parlament de Catalunya o pel 
procediment establert en l’article 66 de la Llei de Procediment 
Administratiu, dins el termini improrrogable de vint dics hhbils 
a partir de La publicació d’aquesta canvocatbria en el LJutilerl 
Oficial del Parlament de Catalunya i en ei Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya: 

a) Una insthncia segons el mudel que s’adjunta en 1’Annex S. 
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b) EI curriculurn vitae, on es relacionaran els mhrits allegats i 
al que s’ha d’adjuntar la documentaci6 que els acrediti de for- 
ma fefaent. 

En el cas que s’aNeguin publicacions o panEncies en cursos i 
congrcs;sos, se n’ha d’adjjuntar un exemplar de cadascuna. 

3. Finit el termini de presentació d’hsthcies, la Direcci6 de 
Personal i de Govern Interior publicarh la llista provisional 
d’admesos en el Butlletí Oficial del Pariarnmi d ?  Catalunya i 
en el Diari Qfciul de la Generalitat de Catalunya, en la qual 
hauran de constar el nom i els cognoms dels candidats i el n6- 
mero de llur document nacional d’identitat. Les persones inte- 
ressades podran reclamar davant la Mesa del Parlament en el 
termini de deu dies hZtbils, a comptar des del dia segiient al de 
la publicacili del corresponent anunci en el Diari OJjcial de la 
Generalitat de Cutalunya, o esmenar els defectes que aixi s’ha- 
guessin assenyalat en l’anruici corresponent. En cas dc no pro- 
duir-se cap reclamacib la llista esdevindrb definitiva. 

A la vista de les reclamacions presentades i de les rectifica- 
cions que s’haguessin fet, la Mesa del Parlament aprovar& la 
llista definitiva de persones admeses i excloses, que es publica- 
r& en el Butlletí Oficial del Parlament de Crxtalunya i en el Dia- 
ri Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

4. El Tribunal qualificador serh format, d’acord amb l’article 
26 dels Estatuts del Rkgirn i el Govern Interiors del Parlament 
de Catalunya, per les persones següents: 

a) EI President del Parlament o el Vice-president en qui dele 
gui. 

b) Un altre membre de la Mesa. 
c) Un funcionari del Parlament designat per rad de la seva es- 

pecialització, ’per la Mesa del Pulament, entre una terna popo- 
sacia per Consell de Personal, 

d) Un professor proposat per Ia Universitat de Barcelona. 
e) Un professiunai proposat pel Collegi de Periodistes. 
5. Les institucions que segons el punt anterior han de propo- 

sar els membres del Tribunal, proposaran tamM un suplent: que 
substituir8 el titular en cas que aquest no pugui actuar. 

6. El cunczlrs-oposició es desenvolupnrh segons les fases s e  
güents: 

A) Fase de Concurs 

a) Els aspirants han d’incloure amb la instincia els docu- 
ments a qub es refereix la base 2.b, que seran valorats pel Tri- 
bunal d’acord amb el barem següent: 
- Experihcia professional en les funcions 
prbpies de la plap objecte de la convocathria 
en institucions parlament hries, 
- Expri8ncia professional en les h c i o n s  
prbpies de la pIqa objecte de la convocatbria 
en 1’Administració fiblica i/o en I’empresa 
privada, fins a 4 punts 
- Oposicions guanyades en organismes públics 
per a la plaqa de Collaborador del Servei de 
Relacions Públiques, Protocol i hformaciii, per 
cadascun a, 
- Diplomes, cursos o congressos relacionats 
amb Ia professi6, 
- LI icenciatura Universit &ria, 

fins a 4 punts 

fins a 1’5 punts 

fins a 2 punts 
fins a 1 punt 

- Expedient acadhic,  
- Publicacions o treballs d’investigacib 
relacionats amb la professi6, 
- Titols o diplomes d’idiomes estrangers, 
-Altres rnbits, 

fins a 1 punt 

fms a 2 punts 
fins a 1 punt 
fins a 1 punt 

b) La valoració de la fase de concurs ser& pr&via a la de la fa- 
se d’oposició. EI Tribunal vaIorarA únicament els mhrits acredi- 
tats d’acord amb el que disposa la base 2.b. 

c) La qualificació s’ha de fer p6blica al tauler d’anuncis del 
Parlament, 

B) Fase d’Oposici6 

Les oposicions comenqaran el dia i l’hora quc hauran estat 
anunciades en el B u t l l d  Oficial del Parlament de Catalunya 
amb cinc dies antelaci6, com a minim. L’anunci es pubIicar?i 
també, a efectes de coneixement, en el Diari Qficial de la Ge- 
neralitat de Catalunya. 

Ells exercicis d’aquesta fase seran els següents: 

a) Exercici Prhctic. 
Primera prova. Traducci6 del casteUB al catal& i del catal& al 

castells de sengles textos, d’una extensió aproximada de dues 
phgines cadascun, E1 text traduit al catah haurh d’esser meca- 
nografiat. 

Segona prova. Traduccih del catai& a l’anglh d’un text d’una 
extensi6 aproximada d’una phgina. 

Per a la reditzaci6 d’aquestes proves els aspirants disposaran 
d’un m k i m  de tres hores. 

El conjunt d’aquestes dues proves puntuarh fins a 12 punts. 
Per a passades cal&& haver obtingut un rninim de 6 punts en 
total i com a minim 2 punts en cada prova. 

Tercera prova. Redacció de dos projectes organitzatius rela- 
cionats amb les funcions que els Estatuts del Rhgirn i el Govern 
Interiors del Parlament encomanen al Servei de Relacions Pú- 
bliques, Protocol i Informacid 

Per a la realització d’aquesta prova els aspirants disposaran 
d’un m h i m  de quatre hores. 

Aquesta prova puntuar& fins a 10 punts i per a passada cal- 
drh haver obtingut u11 mhim de 5 punts. 

En la qualificaci6 del conjunt de les tres pruves es valoraran 
la pulcritud en la presentaci6 i la corrccci6 gramatical. 

b) Exercici tebric. 
- Redactar, en un temps m h i m  de cinc hores, dos temes de 

la llista que figura en 1’Annex IX (Temes de Reiacions Wbli- 
ques, Protocol i Infomaci6) i dos de la llista que figura en 
1’Annex IiI (Temes Institucionals). Ets temes seran elegits per 
sorteig i I’exercici ser& puntuat de O a 10 punts. Quedaran cli- 
minats els qui tindran una puntuació inferior a 5 punts, Qualse- 
vol terna que no hagi estat contestat o que a criteri del Tribunal 
mereixi la qualificacid de zero comportarh l’eliminacib de 
l’opositor; així mateix la puntuació de O en qualsevol prova 
comportarh tarnbd l’eliminaci6 de l’opositor. 

Els temes redactats seran llegits davant el Tribunal, que po- 
drii demanar aclariments Q realitzar preguntes sobre el que s’ha- 
gi tractat i sobrc els exercicis prhctics de la Tercera prova, 
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7, Les qiialificacions de cada exercici s’han de fer pilhliques 
al ttmlcr d’aniincis del Parlament. 

8, El Tribunnl qualificador resofdrh tots els dubtes i totes les jn- 
cidkncies que sorgissin despds d‘haver-se constihiit, i les seves 
decisions s’haumn d’adoptx en tots els casos per majoria de vots. 

9. Acabades les proves, e1 Tribunal mlenarh els aspirants 
d’slcorci amb la puntilaci6 obtinguda, sumant els resultats de la 
€ase de concurs i els de la fase d’opsicib. Ser& objecte de la 
proposta de nomenament el candidat qiic hiigi obtingiit la pun- 
tua& mhxima entre els presentats. La qualificaci6 es far& pí- 
blica al tauler d’anuncis del Parlament. La pla$a podrh ser 
declarada deserta. 

10. Es notificara a l’aprovat la cpdificaci6 obtinguda pcrquh 
en el termini de quinze dies hhbils comptats des de la data de la 
notificació aporti els següents documents acreditatius de les 
condicions i les circumsthncies a qu& es refereix la base I: 

a} Partida de naixement o certificat d’aclquisici6 de la nacia- 
nalitat espanyola. 

b) Certificaci6 llirrmcla pel Registre Central de Penats i Rebels 
que acrediti que no s’esth condemnatlada a p e s  que inhabiliten 
per a l’cxercici de firndons públiquies, Iliuratia, com a rnkirn, tres 
mesos abans de la data final de presentació de documents, 

c )  Declaració jarada de no estar separatJada, rnitjanqant ex- 
pedient discipliniici, del servei dels brgans constitucionals, esta- 
tutaris o de les Administracions pGbliqucs. 

d) Certificat rnEdic en qub consti que l’aspirant no té cap ma- 
laltia o defecte que li impedeixi d’exercir normalment la funció. 

e) ’Mol originat de diplomat universitari en relacions públi- 
ques i protocol o equivalent, o bd títol d’engixiyer thcnic, de di- 
plomat universitari de primer cicle, cl’quitecte thcnir: o 
equivalent, amb cstiidis i cxprikncia en el camp de les relacions 
pfibliques, dei protocol o de la informacid, o resgriard acredita- 
tiu cl’liaver satisfet els drets d’expedici6 d’aquest. 

1 1. L’aspirant propsa”fada que tingui la cundici6 dc funcio- 
nari d’alguna de les Administracions piihliques, resta exempt 
d’aportar els documents relacionats al nrirnero 10 quc li hagin 
estat exigits per accedir a la fiinck5 piíbIica, seinprc cluc aporti 
un certificat, signat pel Secretari del Dcpartarnent, Organisme 
autbnorn u Ens local, que així ha acrediti. 

12. Un cop comprovada la confonnitat de tots els documents 
presentats, la Mesa formularh e1 nomenament corresponent, el 
qual seri publicat en el Butlletí Oficirrl del Purlament de Cata- 
lunya 1 en el Diari Oficial de la Generalitat de Cntalunyu i 110- 
tificat a 1’interessatlacl;i. D’acorcl amb I’articic 27 dels Estai uts 
dcl IPEgirn i el Govern Interiors del Parlament dc Catalunya, la 
persona interessada, s’ha d’iticorporar al servei del Parlament 
dins trenta dies hlbils, comptats des de la data de la notificacih, 
Si es produeix cap defecte cn la docurnentwi6 que impecIeix el 
nomenament Q bé d/ía nomenatlacta no s’incorpora al seu lloc 
de treball en el termini previst, la Mesa pdri substituir-lo per 
l’opositor/a que el segueixi en puntiracib en la qualificaci6 del 
Tribuna1 si aquest ho especifica en la seva proposta. En cas que 
cl Tribunal no avali el candidat segiient en pimtuaei6, la p lqa  
es declararh deserta. 

Palau dcl Parlament, 20 de desembre de I931 

Ismael R. Pitarch 
Oficial Ma-jor 

ANNEX I 

MODEL DTNST~NCIA A PRFSEKAR 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .  

(nom i cognoms) 
nat/ada el dia, , . , a . . de. . . . . . , . , . . , . . . . . . . , de. , . . , 
a . ,  , . . . . , . . . (. , , . . . . , m . .  . * .  . .>, veíhnade .. , . . . . .-. . . . 
que visc al carrer, . . . . . . . . . . . . . . . . , . , núm. . . , . , pis. . . . 
porta, , , , tel, . . . . . . . . . . . . . i que tinc el DNI niím.. . . I . . . . 
DECLARO: 

Que reuneixo les condicions requerides per la base primera 
del comcurs-oposicih convocat en el ntimero . . . del Diari Ofi- 
cial de la Generalitat dc Catulunya per R proveir unit &a dc 
CollabrndorJa del Servei de Relacions Ptíbliques, Protocol i 
Informació del Parlament de Catalunya, les quals condicions 
acreditaré documentalment $’acord amb Ia base dezena. 

Per aixb us 

DEMANO: 

D’ésser admhslesa a les damunt dites proves, 

Barcelona,. . . d e . .  . , . . . . , . . . . . . . d e . .  . . . 

Signatura 

MOLT HONORABLE SENYOR PRWIDENT DEL PARLAMENT 
DE CATALUNYA 

m x  11 

TEMES DE RELACIONS PÚBLIQWES, 
PROTOCOL I TNFORMACI~ 

1 .  Els tractaments honorifics. Regulacions i classes: tracta- 
ments nobiliaris, civils, militars i eclesiAstics. Especial referh- 
cia a Catalunya. 

2. L’ordenació de les precedbncies d’autoritats. Les presidhn- 
cies. Normes generals. 

3, Pmxdkncia d’mtoritats a la capital de I’Estat i a Catalunya. 
4. Precedhcia d’hstitucians i Corporacions: a la capital de 

1’Estat i a Catalunya. 
5. Precedhncies de Comunitats authnomes. Sihraci6 actual n 

1’Estat espanyol. Prececiencia de Governs aritonbmics i de Par- 
laments autonbmics. 

fi. L’ordenaci6 del Protocol: normes, normativa legal. 
7. L’ahhiseacib del protwol oficid a 1’Estat espanyol i a 

8. ]planificació dels actes públics oficials: organització me&- 
Cat duny a. 

nica interna. Mitjans necessaris. 
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9. Planifica& de banquets oficials: anhlisi de la Resid6ncia 

10. Documentació dels actes p6blics oficials. 
1 i, Visites i viatges oficials: planificació, contactes, execu- 

12. EI protocol als organismes inteniacionals. 

14. Escuts i banderes. Normativa legd. Especial referencia a 

15, EvoIuci6 histbrica de la teoria i tkniques de les Rela- 

16. Les relacions piibiiques a f’Estat espanyol i a CataIunya. 

17, Estructuraci6 d’una campanya de relacions pfibliques. 
18. Els mitjans de cornunicaci6 social. 
19. Els mitjans de comunicacib social a Catalunya, Evolució 

20. La premsa comarcal fi  Catalunya. 
2 I ,  Organització d’un gabhet d’informaci6 institucional. Or- 

22. Orgmitzaci6 d’rma roda de premsa. 

i coilocació de taules. 

C i 6 .  

13. E1 prc)tocol dipbrnhtic. 

Catalunya. 

cion s Nbliques . 

Sit.uaci6 actual. 

a Catalunya des de l’any 1960. 

ganitzaci6 interna. Mitjans necessaris. 

ANNEX I11 

TEMES INSTITUCIONALS 

1. La Constitucid Espanyola. Principis fonamentals. Drets i 
deures. Institucions principals. EI sistema d’antonomies. 
2. Els brgans constitucionals. El Cap de 1’Estat. Les Corts 

Generals: eEecci6, composici6, estructura i funcions. El Govern: 
designació, funcions i responsabilitat polttica. 

3. El Tribunal ConstitucionaI. Cornposici6, organitzacid i 
funcions. 

4. L’organització territorial de 1’Estat. Principis generals 
d’ordenaci6 de les Comunitats autbnames. Els Estatuts d’Aut+ 
narnia. La distribuci6 de compcthcies entre 1’Estat i les Cornu- 
nitats Autbnames. El control sobre l’activitat de íes Comunitats 
Au tbnomes. 

5. Catalunya i el seu procés autonbmic. L’Estatut d’htonu- 
mia de Catalunya: precedents, competkncies i institucions. 

6. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament: 
camposicid, elecció i funcions. 

7. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El President de 
la Generalitat: elecci6 i funcions, El Consell Executiu: compo- 
sicici i funcions. 

8, Altres institucions estatutiuies: El Sindic de Greuges, el 
Consell Consultiu, la Sindicatura de Comptcs. 

9. L’Adrninistracid lioca1 a Catalunya: L’organitzacih i la di- 
visi6 comarcal a Catalunya. 

10. El Palau del Parlament: la seva iristbria. Característiques 
arquitectbniques i artístiques, 

i 1. Les Corts Catalanes. 
12. L’Estatut dels Diputats: accés i pWua de la condició de 

diputat. Incompatibilitats, drets i deures dels diputats. 
13. L’organitzacid del Paríarnent. La Presidhcia. IA Mesa. 

El Gnrps parlamentaris. La Junta de Portaveus. TRS Cornis- 
sions. El Ple. La Diputació Permanent. 

14. El funcionament del Parlament de Catalunya: les ses- 
sions, l’ordre del dia, els debats, les votacions, el cbmput de ter- 
minis. 

i 5. Ei procés legislatiu al Parlament de Catalunya. Iniciativa, 
tramitació i aprovació de Ies lleis. L’especificitat de la tramita- 
ci6 padamenthia del pressupost de Ia Generalitat. 

16. Parlament de Catalunya: I:, 11: i III? Legislatura. brgans 
de la Cambra i tasca legislativa feta. 

17. Les fiincions d’impuls i de control del Parlament de Cata- 
lunya. Significa&, mecanismes i conseqiihcies d’aquestes 
funcions. 

18. Els serveis t&cnics i administratius del Parlament de Ca- 
tdimya. Els Estatuts del R&girn i el Govern Interiors. Els drets i 
els deures del personal al servei del Parlament. 

19. Publicacions del Parlament de Catalunya. 
20, La Comunitat Europea, Els tractats fundacionals i els 

tractats d’adhesió posteriors. Institucions: Comissi6, Conseli de 
Ministres, Parlament, Tribunal de Justícia. El Consell d’Eumpa. 

CONCURS rm A CONTRACTAR, 
EN KfiGIM DIC CONFRACTAC16 LAI(ORA1, 

TKMPOKAL, UNJA BlHI,IOTECARI/AXIIA 
PER AL SERVlti:l. DE DOCUMENTACI6, 

1-rZBLIOa’ECh 1 ARXIU DEL 
PARLAMENT I)E CATALUNYA 

OHCIALM MAJOR 

La Mesa dei Parlament de Catalunya, en sessió tinguda el. dia 
20 de desembre de 1991, d’acord amb el que disposen l’artíclc 
1 i concordants dels Estatuts del R8gim i ei Govern Interiors del 
Parlament de Catalunya, ha acordat de fer la segiient 

1. El Parlament de Catalunya convoca concurs pcr a contrac- 
tar un/a bibliotecarifiria del Parlament de Catalunya, en rhgirn 
de contractacib laboral temporal, d’interinitat, a I’empara del 
que preveu l’article 4 del Reial Decret 2104/1984, del 21 de no- 
vembre, amb destinacili al Servei de Documentació, Biblioteca 
i Arxiu. 

2. La finalitat del contracte és la substitució d’una funcionb- 
ria amb reserva de lloc de treball, per una periode de i6  setma- 
nes. 
3. La persona proposada signar& un contracte laboral tempo- 

ral, d’interinitat, que es re@ pe1 que estableix l’articlc 4 del 
Reial Decret 2204/1984. 

4. Podran optar al cantracte laboral temporal, Ics persones 
que compleixin les‘ condicions següents: 

a) ksscr espanyal/a. 
b) Tenir divuit anys complerts i no mds de seixanta-cinc, 
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c) No estar inhabiíitat/ada ni suspWesa per a l’exercici de la 
fimci6 p6hlim. 

d) No estar separdada rnitjitnqant expedient tlisciplina~ del 
servei dels brgans cunstitaiciondls, estatutaris o de les Adminis- 
tracions pfibliques. 

c) No tenir cap malaltia O cap defecte que impedeixin cl’exer- 
cir normalment la frrnció, 

f )  Tenir cl Titol de diplomat universita~ en biblioteconomia i 
documenta56 o equivalent, o ”5, títol cl’enginyer tknic, de di- 
plomat universitari de primer cicle, d’arquitectc t&cnic, o equi- 
valent, amb estridis i cxperihncia en bibliotques. 

g) ConEixer les dues llengües oficials a Catalrinya. 
h) Estar inscrit a I’IWM. 
5. Tothom qui remeix Ics condicions de la base quarta i vol 

participar en aquests concurs ha de presentar en el Registre de 
]’Oficialia Ma-jor del Parlament de Catalunya Q pel procediment 
establert en l’articlc 60 de la Llei de Procediment Administra- 
tiu, h s  el dia 13 clc gener de 1992: 

a) Una insthncia segons el model que x’ridjumt;i en I’Annex. 
b) 1J1 ercrriculurn vitde, on cs relacionaran els rnhxits alkgats i 

en el que s’ha d’adjuntar la dcmrnentaci6 que els ficrecliti de 
forma fefaent, 

6. Finit el termini de presentacid d’iinsthncies, la Direccití de 
Personal i de Govern Tnlerior pubiicarh la llista d’admesos en el 
tauler d*anuncis del Parlament, cn la gual Izauran de constar el 
nom i els cognoms dels candidats i el n h e r o  de llur document 
nacional d’identitat. 

7. El Tribunat qtiaMicatior ser& format per les persones se- 
giints: 

a> IJn Vice-president de la Mesa. 
h) Unh Secretari/hria de la Mesa. 
c) El Director d’lEstudis Parlamentaris. 

8. Els aspirants han d’incloure en la insthncia els documents 
R qiiE es refereix la base 5.b), que seran valorats pel Tribunal 
d’acord amb el karem segiient: 

- Experikncia professional en les fimcions prbpies 
de la plaga abjecte de la convocarhria 
cn institucions parlamenthries, 
- P3pexihcia professional en les frincions 
prbpies de la plaqa ohjecte dc la convocatbria 
en l’Administraci6 fiblica i/o en I’ernpresa 

- Oposicions gtr,myades en organismes 
públics per a p l a p  de Bibliotecari/hria, 
per cadascuna 

fins a 4 punts 

privada, fins a 4 punts 

fins a 1.5 punts 

10, El Tribunal qualificador es reserva el dret de realitzar tina 
entrevista i una prova prktíca. 

11. El Tribunal ardenarh els aspirants d’acord amb la puntua- 
ció global obtinguda, La qualificaci6 final es far& pública en el 
tauler d’anuncis del Parlament. Ser& proposat per a la contracta- 
cid I’aspirant que hagi obtingut la rnhxirna punhiacib. La con- 
tracta& pot ésser declarada deserta, 

12, El contracte s’haura de signar en el periode de 10 dies a 
partir de la data de notificaci6. Cas que es produeixi cap defecte 
cn la documentació presentada, de manera que no es pugui h- 
rnalitzar la eontractacih, o bé qrrc la persona proposada hi re- 
nnncii, la Mesa podd substituir40 per la persona que segueixi cn 
la llista ordenada segons la punhiaci6 establerta pel Tribunal. 

i 3, La contracta& laboral temporal pressuposa el coneixc- 
ment i l’acceptació de la normativa de funcionament que esta- 
bleixen els Estatuts del Rkgim i el Govern Interiors. 

Palau del Parlament, 20 de desembre de I991 

Ismael E. Pitarch 
Oficial Major 

A M X  

MODEL DTNSTANCIA A PRFSENTAR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(nom i cognoms) 

natlnadn el dia. . . . .  d e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de .... 
a , .  . . . . . . . . . . . . .  (. . . . . . . . . . . . . .  .), veíSina d e , .  ....... , 
que visc al carrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  núm, ..... pis. * . rn ., 
porta . . . . .  ., tel. .......... ., i que tinc el DNI núm. ...... ., 

DECLARO: 

Quc reimeixo totes les condicions requericles per la base 
quarta de la convocatbria de concurs pr a contractar un/a bi- 
bliotecarilbki del Parlament de Catalunya en rkgirrm de contrac- 
taci6 laboral temporal, publicada en el número 333 del Butlletí 
Oficiui del Parlament de Catalunya. 

Per aixb, 11s 

DEMANO: 

D’ésser adrnkslesa a la convocatbria 
- Diplomes, cursos o congressos relacionats 
amb 1:t professi6 de Bibliotmarihlria, 
- Llicenciatura en dret o cihcies polltiques, 

fins a 2 punts 
fins a 1 punt 

Barcelona,. . . . . .  d e , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dr;. ..... 
- Expedient acadhnic, 
- Prrblicacions O treballs d’investigacib 
relacionats amb la professió de RilTliote- 

fins a 1 pmt 

Signatura 
carilhia, fins a 2 punt 

- Altres rnkrits, fins ii I punt DE CATALUNYA 
- ’Titols o diplomes d’idiomes estrangers, fins il. 1 plint MOLT XJ[ONORARI,E SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT 

9. El ‘rribund qualificar3 els aspirants. La qualifieacit5 es €a- 
rh píblicii cn el tauler d’muncis del Parlament. 



Rectificacions pcr error thcnic -- 4-95, 

Rectificacions al ROPC nlirn. 326 

Llei de les Mutualitats de Previsid Social 

A la phg. 22925 

Exposici6 de Motius, avantpendtim parhgraf 

Penúltim parhgraf 

A la phg. 22926 

Article 5.1 .a) 

Afegir al final: ({, en forma de capital o de t -emh) )  
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5. ÍNDEX DE TRAMITACIONS 

hc lou  tots els documents en tramitacib i tramitats en el 
periode de sessions actual, excepte les preguntes. 

Text original enirat al Parlament (corresponent al 
nthnerr, de registre d’entracia que figura abans de 
cada títol) 
Tnforme de Ponhncia 
Dictamen de la Comissió 
Text aprovat pel Ple del Parhtnent o per la Comissi6 
per dclcgaci6 d’oqueli 
Rebuig del document 
Retirada O decalment del document 
Control del compliment de resolucioiis i de mocions 
Compliment de resolucions i de mocions 
Acord de eoinpareixenqa 
Demanda per la qual s’interposa recurs 
AHegacions que formula el Parlament 
Sollicitzid de Dictamen al Consell Consultiu 
Emenes presentades pels Grups 
SentEncia dei Tribunal Constitucional 
Dictamen del Consell Conwltiu 
Rectificacions per error t h i c  
Acord d ’interposicid de recm 
Canvi de trmitacirj 
Substanciaci 6 
Idoonne de Iit Sintlicatiira de Comptes 
M o m e  del Sindic de Greuges 

Sigles de les Comissions parlamentthries que tramiten o han 
tramitat els textos: 

-- Llei de lm Policies I,ocals. /CJD/. BOPC, 159, 10328 (O); 
162, 10512 (T); 169, 11122 (T); 171, 11267 (Rect.); 174, 
11420 (T); 180,11947 (T); 183, 12099 (T); 186, 12278 (T); 
193, 12773 (Rect.); 197, 12960 (T>; 201, 13410 (T), 13451 
(Rect.); 213, 14134 (T); 223, 14626 (T); 236, 156% (T); 
238, 15761 (1’); 251, 16903 (T}; 26i, 17512 (D i E); 263, 
17752 (SDCC); 271, 18317 (T), 18411 (DCC); 274, 18538 

(Rect.); 289, 19792 eect.). 
Llei sobre la Creauid de Iu Reserva Nacional de Caca del 
Dournort, a les Comnrques de1 Pullr?rs .Jussd i del Pallurs 
Sobit-d. /GIT/. DOPC, 265, i7856 (O); 269, 18190 (T); 276, 
18652 (T); 281, 18983 (E); 283, 19126 (T); 295, 20076 (P); 
297,20200 (T, D i E); DSPC-P, 105 (A); BOPC, 304,20771 
(A>. 
Ud de Modifiuacid de la Llei IRIJ985, d d 2 3  de Jiiiioi, de 
Cumhres Pr.nfi?ssirmils Agrdries, /CARP/. BOPC, 269, 
i 8 191 (O); 274, 18540 (T); 281, 18984 (T); 289,19714 (T); 
291, 199f0 (E); 297,20206 (T, P, r) i E); DSPC-P, 105 U); 
ROPC, 304,20773 (A). 

- 

- 

cr); DSPC-P, 100 (A); BOPC, ~ 8 3 , 1 9 0 8 9  (A); 2~4,19252 

I 

- 

-- 

Comissi6 d’Organitzaci6 i Aclministracib de la 
Generalitat i Govern Local 
Comissió de Justicia, Dret i Segliretat Ciutadana 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
Comissi6 d’hdlistria, Energia, Cornerg i Turisme 
Comissi6 d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Comissib de Politica Territorial 
Comissib de Política Cultural 
Comissió de Politica Social 
Comissió del Síndic de Greuges 
Comissió de Reglament 
Comissió de I’Estatut dels Diputats 
Comissió de Govern Interior 
Comissi6 de Control Parlamentari de l’Actuaci6 
de la Corporacib Catdana de RMio i 
Televisió i de les Empreses Filials 
Comissi6 de la Sindicatura de Comptes 
Comissi6 de Seguiment Catalunya-CIE 
Comissió d’Estndi sobre fa Problernhtica de la SIDA 
Comissib d’Estutli sobre la Tgualtat d’ Oportunitats 
Home-Dona 

/CPENTA/ Comissi6 d’Estudi del PENTA 
J C W  
/CSJO/ 

Comissifi d’Eshrrli sobre les Bosses de Pobresa 
CamissM de Seguiment dels Jocs Ulhpics 
dei 1992 
Comissi6 d’Estudi sobre el Ph Hidrolhgic 
de les Conques Internes de Catalunya 

IJei de Reforma de la Junta de Sanejament. /CpTJ, BOPC, 
276, 18655 (O); 279, 18804 (T); 281,18985 (T); 289, 19715 
(T}; 293, 2 0 0 1  (E); 298, 20218 (T); 3 0 ,  20315 (P); 303, 
20752 (D i E); DSPC-P, 107 (A); DOPC, 308,21114 (A). 
Llei de Promoció de I’ Accessibilitat i de Supressid de Barre- 
res Arquiteethiques. /CPS/. BOPC, 261, 17553 (O); 263, 
17753 (T); 269,18190 0; 274, 18539 (T); 27~5,18651 (7’); 
279,18801 0; 284,19190 (E); 295,20076 0; 308,21128 0; 
312,21729 (P i D); DSPC-P, 109 (A); B O K ,  320,22269 (A). 
Llei de Garnnties Possessdries sobre Coxa Moble. /CJD/. 
BOPC, 279, 18805 (O); 281, 18986 (T); 293, 20001 (T); 
298, 20218 (T); 300, 20327 (E); 306, 20993 (T i P); 308, 
21129 (T); 310, 21327 (i3 i E); DSPC-P, 109 (A); BOPC, 
320,22274 (A); 322,22505 (Rect.). 
Llei de CumerG Interior. /CIE/. ROPC, 279, 188 1S (O); 28 1, 
18986 (T); 289, 19792 (Rcct.); 291, 19912 (T); 295, 20085 
(E); 300, 20328 (T); 306, 20999 (T); 308, 21130 (T); 310, 
21333 (P, D i E); DSPC-P, 109 (A); BOPC, 320,22278 (A); 
322,22.405 (Rcct.); 326,22991 (Rect.). 

Llei de I’Habiratge. /CPT/. BOPC, 251, 16916 (O); 256, 
17222 (T); 261, 17553 (T); 263, 18009 (7’); 269,18189 (T); 

(E), 19125 (T); 308,21128 (T); 312,21652 (Pj D i E); 316, 
22050 (Rect.); DSPC-P, 109 (A); BOPC, 320,22284 (A). 

274,i8m cr>; 279,38801 281,18983 pi; 283,19111 
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Llei de Creacid de I'instiat Cat& de Seguretat Vidria. 
/CJD/. BOPC, 284, 19218 (O); 289, 19718 (T); 293, 20017 
(Rect.); 298, 20219 (T); 304, 20785 (T); 306, 21000 (E); 
308, 21131 (T); 312, 21763 (T i P ) ;  313, 21776 (i3 i E>; 

Llei pel gual es crea i'lnstitut Cataid del Voluntariat. jCPS j .  
BOPC, 276, 18652 (O); 279, 18804 (T); 289, 19715 (T); 
291, 19911 (T); 304, 20782 (3'); 316,21967 (P, T, D i E); 

Llei de Transferkncicl de Compethcies de les Diputacions 
Provincials a la Generalitat de Catalunya i QIS Comeiis Co- 
marcals en Mat2ria de Serveis i Assisthcio Social. /COAG/. 
BOPC, 283,19126 (O); 284, 19716 (T); 293,20017 (Rect.); 
295,20088 (T); 300,20329 (T); 304,20783 (T); 306,21000 
(E); 316,21982 (Pi T); 316,22188 (P, D i E); DSPC-P, 111 
(A); BOPC, 326,22922 (A). 
Llei de Transferthcies de Compelhies de les Diputacions 
Proviriciak cl la Generdirut de Catalunya en Matdria Agrd- 
riu i Forestal. ICQAGJ. BOPC, 286, 19422 (O); 289, 19719 
(T); 293, 20017 (Rect.); 295, 20090 (T); 300, 20330 (T); 
304, 20787 (E); 316, 22007 (T); 318, 22193 (P, D i E); 

Llei de les Mutualitars de Previsi6 Social. /CJD/, BOFC, 
234,lSSlG (O); 236,156S7 (T); 243,16175 (T); 247,16469 
(T); 251,16914 (T); 256, i7222 (T); 258,17340 (T), 17350 
(Rect.); 261, 17552 (T); 263, 17752 (E); 281, 18982 (T); 
295,20075 (T); 308,21127 (T); 316,21942 (P); 318,22156 

23214 (Rect.); 333,23777 (Rect.). 
Llei de Modificaci6 de la Compilaci4 del Dret Civil üe Cara- 
lunyu en Mathria de Venda u Curra de Grdcia, JCTDI. 
ROPC, 286,19420 (O); 289, 19718 (T); 293,20017 (Rect.); 
298,20220 (T); 304,20786 (T); 306,21001 (E}; 314,21814 
(T); 316, 22004 (P i T); 313,22191 (D i E); DSPC-P, 111 
(A); BOPC, 326,22940 (A). 
Llei del Pla Estadlstic de Catalunya 1992-1995. /CEF/. 
BOPC, 289, I9720 (O); 291,19913 (T); 293,20018 (Rect.); 
300, 2033f (T); 304, 20788 (T); 308, 21156 (Rect.); 314, 

1 11 (A); BOPC, 326,22942 (A), 
Llei d' Ordenacid Farmac2ittica de Gutalunyu. /CPS/. 
ROPC, 284,19208 (O); 289, 19717 (T); 293,20017 (Rect.); 
298, 20219 (T); 316, 21983 (Is i P); 319, 22248 (P i E); 

Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catdu- 
nya. /CEF/. BOPC, 295, 2 0 9 0  (O); 298, 20221 (T); 306, 
21003 (T); 314,21815 (T); 316,22008 (T); 322,22445 e); 
324, 22766 (P); 325, 22881 (D i E); DSPC-P, 115 (A); 
BOPC, 332,23367 (A). 
Llei de Pressupostos de iu Generalitat de Catalunya per al 
1992. /CEF/. BQPC, 311, 21383 (O i T); 316, 22009 (E); 
318, 22231 (Rect.); 320, 22311 (E); 322, 22471 (E); 323, 
22520 (T i P); 326, 22972 (T); 327, 23008 (D i E), 23090 
(Rect.); DSPC-P, 119 (A); BQPC, 332,23395 (A), 
Codi de Successions per  Causa de Mort en et Dret Civil de 
Cataiimya. fCJD/. BOPC, 271, 183 i7 (O); 274, 18540 (T); 
279, 18802 (Rect.); 281, 18985 (T>; 289, 19714 (T); 291, 
19910 (T); 295,20080 (T); 306, 20952 (PI; 308,21129 (T); 
310, 21248 (D i E); 316,21966 (T); 322, 22442 (T), 22496 

DSPC-P, 109 (A); BOPC, 320,22296 (A), 

DSPC-P, 111 (A); BOPC, 326,22918 (A). 

DSPC-P, 11 I (A); BOPC, 326,22923 (A). 

(D i H); DSPC-P, 111 (A); BQPC, 326, 22924 (A); 330, 

21815 (2"); 316,22008 0; 318,22196 (P, D i E); DSPC-P, 

DSPC-P, I1 1 (A}; BQPC, 326,22958 (A). 

(DCC); 326,22971 (T); 329,23172 (E); DSPC-P, 114 (A); 
HOPC, 333,23670 (A). 
Llei de Creacid de la Universitat de Lleida ICPCJ. BOPC, 
30,20335 (O); 304,20789 (T); 314,21816 (T); 320,22308 
(Ei i T); 322,22446 (P i T); 324, 2278s (D i E); DSPC-P, 
114 (A); BOPC, 333,23723 (A). 
Llei de Creacib de Iu Universitat de Girona. /CPC/, BOPC, 
300,20338 (O); 304,20789 (T); 314,21817 (T); 320,22309 
(E i T); 322, 22455 (P i T); 324, 22793 (D i E); DSPC-P, 
i 14 (A); BQPC, 333,23725 (A). 
Llei de Creaci6 de icr Universitat Rovira i Virgili. ICPCI, 
BOPC, 300, 20340 (O); 304, 20790 (T); 314, 21818 fr); 
320,22310 (E i T); 322,22461 (P i T); 324,22799 (D i E); 

Elei de la Tutela i Institucions Tutelars, ICrDl. BOPC, 286, 
19410 (O); 289,19728 (T); 293,20017 (Rect.); 293,20220 
(T); 304, 20785 (T); 306,21001 (E); 314, 21814 (T); 322, 

333,23730 (A). 
Llei sobre Mesures de Prutecci& dels Menors Desemparats i 
de I'Adopcib. /CJD/. BOPC, 283, 19128 (O); 286, 19509 
(Rect.); 289, 19716 (T); 293,20017 (Rect.); 295,20089 U); 
304, 20783 (T i E); 314, 21813 (T); 322, 22443 (T); 324, 
22809 (P, D i E); DSPC-P, 115 (A); BOPC, 333,23740 (A). 
Llei d'lnstallhcionz Destinades a Activitats amb lnfrJnts i Jo- 
ves. /CPS/. BOPC, 300, 20331 (O); 304, 20789 u); 314, 
21816 (T); 3i6,22009 0: 322,22446 e); 326,22971 (E); 
329, 23178 (T, P, D i E); DSPC-P, 119 (A); BUPC, 333, 
23748 (A). 

- 

I 

I 

DSPC-P, 114 (A); BOPC, 333,23727 (A). 
- 

22d44 (7); 324,22724 (P, D i E); DSPC-P, 1.15 (A); BOPC, 

II 

- 

1.01,05. Reglament del Parlament 

I Modificaci6 de I'Arricle 16 Tercer del Reglament. ICRf. 
BOPC, 327, 23089 (O i T); 329, 23196 (D); DSPC-P, 119 
(A); BOPC, 333,23752 (A). 

1.01.10. Normes de r&im interior 

I Estututs dei RQim i el Govern Interiors del Parlament de 
Catalunya. Text refbs. BOPC, 306,20949 (A). 
Estntuts del R2gim i el Govern. Interiors del Parlament de 
Catalunya. BOPC, 333,237S3 (A). 

- 

1.10. Resolucions 

Resoíucid 2OJHi del Parlarnmt de Catalunya, sobre la Cuns- 
truccid d'un E n l l q  Complet amb Sant Quirze del Vall& a 
I'Aumpim A-18. /CFT/. ROPC, 9,198 (O); i 1,285, fl); 12, 
419 (T); 19, 1175 (Rect.); DSPC-C, i 8  (A); BOPC, 22 (A); 
3 16,22022 (CXZM). 
Resoiucid 1331IIi dei Parlament de Catalunya, sobre Pnlíti- 
cu Territorial (Regs. 18843, I8844, I884.5, I8846, 18847, 
18848, 18851, 18852, 1885.5 i 18856). /Ple/. BOPC, 180, 

12858 (CCRM); 213, 14169 (CRM); 230, 15177 (CRM); 
291,19939 (CRM}. 

11950 (O); DSPC-P, 67 (A); BOPC, 182, 12069 (A); 195, 
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- Kesolwcid 135JHI dei Parlament de Catalitnya, sobre VI: 3 nre- 
tirament dels Pola d'Elcctrtrr'citl?t uL,v Km 8 i 9 de la Carretcru: 
ComarcuI243-A. /CM'/. BOPC, 162,10526 (O}; 165,10657 
(T); DSPC-C, 154 (A); ROPC, 186, 12272 (A); 289, 19755 
(CRM) . 
Rcsolucid J64fiI.I del Parluament dc CcJtalunya, sobre el Se- 
gtrimenc dei Prtm!s de Desmanteilarnent de Elr Certtrai Nir- 

cleur Vandeífds I. /CIE/. BOPC, 180, 1 i960 (O); 182,12080 

(A); 330,23206 (CRM). 
Resducid 181JILi del Parlament de Cutdwriya, sobre I' Accid 
Pollfica i de Govern, en relaci6 amb et Grau d'rldequucib 
de Catalunya a la Cumunitnt Biropca des d' un P m t  de Vis- 
ta iJagal, lecnnldgic, Formatiu i d' Organitzaei6 firnpresu- 
rial, tenint espccciulmens prment,T EIS Efectes de !*Act(t onica 
IWopea. BOPC, 226, i4772; DSPC-P, 83 (A); BOPC, 229, 
15089 (A); 314,21839 (CRM). 
Kesnllccib 185lIIl del Parlament de Catalimya, sohre EU Ga- 
sificacid dels Municipis de Paiufrupil, Begur, TorroeiIu de  
Montgrí, Sals, Regencds, Torrent i Mont-ras. /CIE/. 13OPC, 

- 

- 

- 
(T); 186, 12284 (T); DSPC-C, 176 (A); BOPC, 213, 14124 

- 

- 

- 

215, 14254 (O); 218, IM13 (T); 229, IS095 (E); DSPC-C, 
197 (A); 130PC, 238,15756 (A); 295,20122 (CRM). I 

I Resoliccid 1891tU dei Parlament de Catalunya, sobre 1a Re- 
tnlaoid de les Vies de Circlclucid Curadancs. /CPT/. BOPC, 

199 (A); ROPC, 241,16048 (A); 314,21844 (CRM). 
Hesoiucid lBI1IIII del PcrrEarnent dc Catuiunya, snbre Ia Re- 
tolucid en I h ~ g u a  Ccatulana de les Vies de Circulació que 
shn Comper2ncia del MOPU. /GIT/. ROPC, 208, 13741 (O); 

241,16048 (A); 3 14,21844 (CRM). 
Resolucib 1921111 dei ParlcJment de Catdunyrr, sntm la Pes- 
ca d'Arrossegnment Furtiu ca la Badia de Rosm. /CARP/. 
BOPC, 215, 14253 (O); 218, 14412 (T); 241, 16062 (T); 

(CRM). 
Resolucid 1931III d d  Purlament de Catalunya, sobre la Po- 
I f h x  Aqdriu de les Comunitats Ertropees. /CAW/. 130PC, 

205 (A); BOPC, 248, l<A84 (A); 289,19753 (CItM). 
X~snlucib 1951111 d d  P arhmenr de Cntdurryu, sobre una 
Campanya de Prevencih i Edrccacid LW relacih nnrb I u  Mecli- 
cncid PerilEosn per u Iu Conduccib. /CPT/. ROPC, 203, 

1G486 (A); 289,19754 (CRM). 
R C S O ~ M C ~ ~ S  I97JiI.i dei Pmhnent  de Catdunyu, snhre la Pe- 
scidd en Fitncionument de les Jiintes Arbiirals & 7i.rrnqmt-t 
Terrestre en ~l Tcrritnri de  Crrtuluiiya. /Ci'T/. HOPC, 210, 

(A); BOPC, 248,16487 (A); 306,2101 1 (CRM). 

Creuciú d' iin Fons de Partitlires d' Aiitors Catalans deslinclt 
a Iri Promacid Xnternrroinntd de Iu Miisica Curulnna. JCPCf. 
13OYC, 230, 15171 (O}; 234, 15537 (T); 241, 16063 (E); 
DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258, 17301 (A); 289, 19752 
(CRM). - 
Rwul~cib 205iIII del Parlament de Catalrrnya, sdwe la 
Convoc,~Orka r m i í i  Any d* wn Acte que constuti 10 Unitat de 
ki Cien,qrra Cntaimu. JCi'CJ. BOPC, 241, 16070 (O); 243, 

201, 13141 (O); 205, 13611 (T); 213, l4lSh (H); DSPC-C, 

_ -  - 

213, 14160 (7'); 221, 14666 (E); 13SPC-C, 199 (A); ROPC, 

- - 

DSPC-C, 205 (A); ROPC, 248, IM84 (A); 289, 19753 

- 

234,15537 (0); 236, is659 Cr); 243,16177 (n); DSPC-C, 

I 

- 
13508 (O); 205, 13611 (T); DSPC-C, 207 (A); BOPC, 248, 

-- 
- 

13868 (O); 213, 14-162 (T); 218, 14411 (T); DSPC-C, 207 

-- Kesiducid 203JIII del Parlument de Crxtalunya, sohrp la - 

- 

16178 (T); 251, 16928 (E); DSPC-C, 213 (A); J3OPC, 258, 
17302 (A); 289,19754 (CRM). 
Resolucid 2OfilII dei Parlament de Catalunya, sobre la Nor- 
malitzaci6 I,ingiifstica u Correus, Telkgrujr i Cuha Postal. 
/CPC/. BOPC, 241, 16070 (U}; 243, 16179 (T); 251, i6929 
(E); DSPC-C, 213 (A); BOPC, 258, 17302 (A); 289, 19753 
( C W ) .  
Resolucid 21 4JIII del Parlament de Catalunya, sobre el 
Cnmpliment dei Pla d' ActuacirS per u la Igualtat d' Oportu- 
n i t ~ t ~ ~  per a les Dones en els Cusdlegs de Llocs de Treball 
dei Prc,c,cupn,st de Ja Genemlitat de Catalunya per al 
1991. JCPS/. BOPC, 2.41, i6934 (O); 256, 17226 (T); 
DSPC-C, 224 (A); DOPC, 276, 18649 (A); 289, 18754 
(CRM). 
Resolucid 21BJIII del ikbarnmt de Catalunya, mhw el Res- 
pecte a I' Organitzaei6 Polfrica de I' Estat de les Autonomies 
pel que fa a la Creacid úe les Direccions de Zones de in Di- 
reccid General de Correus i Tel&graJT. /CPT/. BOPC, 243, 
16182 (O); 248,16512 (7'); 258, 17344 (E); 269,18198 0; 
DSPC-C, 228 (A); BOPC, 279, 18793 (A); 316, 22022 
(aw.  
Resolucib 2201III del Parlament de Catalunya, sobre la Li- 
miraciú de les Retribucions en Esphcies de les Entitats Ban- 
cdrim i $Estalvi. /CIH/. BOPC, 261,17567 (O); 263, 17758 
(T); DSPC-C, 234 (A); BOPC, 281, 18974 (A); 326,22984 
mw. 
Rcsnltlcid 226JIII dei Parlament de Cutalunya, sobre la 
Cnnfeccid d'un Projecte d'Ajudes a Iu Renda Agrdria (PA- 
RA) per al Sector de I'AveiEana. /CARP/. BOPC, 25 I, I693 1 
(O); 256, 172U (T); 261, 17564 (T); 263, 17757 (E); 279, 

ResoIuct'6 227fHi del Pariument de CutaJunyu, sobre lu Re- 
alitzacih d'un Estudi de les Perspectives de Mercat i de Freu 
de ¡'Avellaner. /CARP/. B U K ,  251, i6932 (O); 256, 17225 

BOPC, 291, 19906 (A); 295, 20133 (Rea.); 298, 20251 
(Rect .) * 

Resoiucih 2281111 del Parlament de Cutalunya, sobre les 
Agressions contra la Integritat de la Zunn Hurnidu de I' Em- 
hassament de Terradets. /CARP/. BOPC, 269, 18201 (O); 

314,21845 (CRM). 
Xesolucih 2291111 del Parlament de Caralunya, sobre 
I' Orientueid Política General del Consell F?ecutiu. /Ple/. 

202f4 (A); 304,20802 (CCRM). 
Remlucih 2301IJI del Parlament de Catalunya, solire les 
Obres de Remndelucid del Fossar de les Moreres. ICPCI, 
BOPC, 279, 18826 (O); 281, 18991 o; 293, 20002 (E); 
DSPC-C, 246 (A); BOPC, 298,20215 (A). 
Resoíuci# 23IJIiI del Parlament de Catalunya, sobre l i  
Commemoruciú dei 511.' Aniversari de Ja Reduccih de L ' h -  
perit de Catalunya. /CPC/. BOPC, 281, 18992 (O); 289, 
19738 (T); 293, 20017 (Rect.); DSPC-C, 246 (A); BOPC, 
298,20215 (A). 
Resolucid 2321lII del Porlament de Catalunya, sobre Iu Te- 
levisi& Privada a Catalunya. /CPC/. BOPC, 281,18994 (O); 
289, 19739 (T); 293, 20018 (Rect.); DSK-C, 2A6 (A); 
BOPC, 298,20216 (A). 

18822 (T); DSPC-C, 243 (A); BOPC, 291,19906 (A)p 

(T); 261, 17565 (T); 279, 18823 (T); DSPC-C, 243 (A); 

274, 18555 (T); DSPC-C, 243 (A); BOPC, 291, 19907 {A); 

BOPC, 298, 20221 (0); DSPC-P, 104 (A); BOPC, 298, 
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- Resolucid 2331III del Pnrlarneni de Catulunyn, soh-e la Mo- 
dificacid del Pla d'Extensi15 de Ia Xarxa de Gas Nasurai a 
les Pohluciom de !'Eix del Cardener. fins a Solsunu. JCIEJ. 
BOPC, 276, 18667 (O); 279, 18825 (T); 291, 19926 (E); 

Resoiucid 23411U del Parlament de Catalunya, sobre el Pro- 
cediment Reia fiu al Control del Decret Lcgislntiu 1f1990, 
del .I2 de juliol, pel qual s'aprava ln Refosa dels TCXCOS Le- 
gals Vigent;r a Catalunya en Matdrin Urbanística. /UT/. 
BOPC, 193, 12715; 195, 12846 (T); 205, i3607 (T); 241,  
16059 (T); 276, 18662 (P); 284, 19221 (D i E); DSPC-P, 
1 O5 (A); BQPC, 304,20774 (A). 
Resolucid 2351111 del Parlament de Catalunya, sobre I' Ob- 
jeccid de ConsciCncia Sobrevinguda. /CJD/. BOPC, 283, 
19151 (U); 289, 19739 (T); 293, 20018 (Rect.); DSPC-C, 
Ur) (A}; BOPC, 306,20950 (A). 
Resoluuid 236JIII del Parlament de Catalunya, sobre els 
Mitjons de Comrrnicrrcib en Carald. JCPCI. BOPC, 281, 
18993 (O); 289, 19739 (T); 293,20017 (Rect.); 295,20119 

DSPC-C, 247 (A); BOPC, 300,203 14 (A). 
- 

- 

L 

(T); 304, 20790 (E); DSPC-C, 254 (A); BOPC, 314,21786 
(AS * 
Resolucid 2371M del Parlament de Catahnyu, en Suport de 
la Prograrnacid en Gatald de Rddh  Nacional i Tcievisid Es- 
panyola. SCPCj'. BOPC, 289, i9746 (O); 291, 19928 (I'); 

I 

293, 20018 (Recte); DSPC-C, 254 (A); BOPC, 314, 21786 
(A). 
Resducid 238J11.I del Parlament de Catalmya, rel(itivu n la 
Memdrirs d'Activisats i el Compte General de la Sindicatura 
de Compres de Catalunya correspotiem u 3'Exercici del 
1990. /CSC/. BOPC, 289, 19787 (T); 316, 22012 (O); 

Reaolucid 239/111 del Parlarnens de Cabalunycr, sobre la Di- 
firsiú del Coneixement d ~ l s  LSmits Tert-itnriu1.r de Catalurzy(i 
i dei Conjunt dels Pai'sos Catalans. /UT/. BQPC, 289, 
19746 (O); 291, 19928 (T); 293,20018 (Rect.); 300, 20346 

Resolució 24O/Ii? del Parlament de Catalunya, per la qiral 
s'aproven el Compte General de la Generalitat de Catalu- 
nya correqmnent a ¡'Exercici del I989 i I'lnforme do la 
Sindicatura de Comptes. /CSC/. BOPC, 302, 20442 (T); 
316,22013 (T i 30); DSPC-P, 1 1  1 (A); BOPC, 326,22967 

Rcsnlrccid 2411I11 del Parlament de Cntalrtnya, de Snlutaciú 
i Encnratjíment ds Pobles i eLr Governs d'Esluv2nia i 
Crohcia. /COAG/. BOPC, 300, 20345 (O); 304, 20792 (7'); 

Resduciii 24211ií del Parlament dp Cntulunya, sohrc la No- 
discriminacid de les Persoiics ~ P Y  Raoris d Opcib S~xuai .  

267 (A); BOPC, 330,2320i (A). 
Resolucid 2 4 N i l  del PI-lriurnent de Cutulunya, sohre la Im- 
pimtucid de Pannells Informatius de Zona Vinícola nis 
Trams Empordd-Costa Bruva de 1'Autopist-a A-?. JClT/. 
BOPC, 291, 19929 (O); 298, 20228 (T); 306, 21004 (E); 

Re,solucid 24411IIJ dei Parlament de Catalunya, sobre la Re- 
alitzíacid de les Obres de Millorc? de la Corretera Comarcal 
243 A .  /CFT/. BOPC, 291, 19930 (O); 298, 20229 (T); 

- 

DSPC-C, 259 (A); BOPC, 316,21938 (A). 
- 

(E); DSPC-C, 262 (A); BOPC, 320,22300 (A). 
- 

(N. 
- 

DSPC-C, 265 (A); BOPC, 330,23201 (A). 
- 

/CPS/. BOPC, 308, 21134 (O); 314, 21828 (7'); DSPC-C, 

- 

DSPC-C, 269 (A); BOPC, 333,237S4 (A). 
- 

rxm-c, 269 (A); ROPC, 3 3 3 , 2 3 7 ~  (AI, 

Resolucid 2451111 dei Pclrlament de Catdunyu, ,Tohre ei Ni- 
vell de Prestació dels Serveis Públics als Habitants de les 
Conlarques CataEanes Frontereres. JCPTJ. BOPC, 304, 
20796 (O); 306,21007 (T); 314,21826 (T); 316,22016 (E); 

Resduci4 2461111 del Parlament, sabre la Defensa de la 
Compet2nch del Parlament de Catalunya en Matdria de 
Dret Civil. /Ple/. BOPC, 322, 22475 (O); 324, 22846 (T); 

DSPC-C, 269 (A); BOPC, 333,23755 (A). 

DSPC-P, 114 (A); BOPC; 333,23755 (A). 

1.15 Mocions 

I Mocid 4llIíI dei Parlament de Catdunya, sobre la Polftica 
de Prevencid i Diagndsric de les Principals Mufalsies Mos- 
tals. B O K ,  208, 13742 (U); 210, 13875 (E); DSPC-P, 77 
(A); BOPC, 213, 14128 (A); 218, 14427 (CCRM); 308, 
21 149 (CW).  
Moeid 4211.1 del Parlament de Catahnyu, sobre eis Acces- 
sos a Barcelona. BOPC, 213, 1416.5 (O); 218, 14423 (E); 
DSPC-P, 79 (A); RUPC, 221, 14649 (A); 225, 14728 
(CCRM); 308,21150 (CRM). 
Mocid 4tílM del Parlament de Catalunya, sobre la Regre$- 
si6 del Delta de rEbre, BOPC, 221, 14673 (O); 229, i5101 
(E); DSPC-P, 88 (A); BOPC, 229-Annex, 15136 (A); 234, 
15545 (CCRM); 308,21150 (CRM). 
Mocib 5 M I I  del Parlament de Catulunyn, sobre la PolSticii 
Indum-ial. BOPC, 245,16358 (O); 2S1,16935 (E); DSPC-P, 
93 (A); BOPC, 2S3, 17062 (A); 261, 17578 (CCRM); 300, 
20359 (CRM). 
Mocid 5211.1 del Purlament de Catalunya, sobre la Políticu 
dlmpuls i Millora de I'Ensenyarncnt Públic a Catalunya. 

BOPC, 253, 17063 (A); 261, 17578 (CCRM); 322, 22483 
(CWS. 
Mnoid 53/III del Parlament de Cclraiunyu, sobre la Polírim 
General d' Universalitzaciíi dels Serveis Saniraris al Conjunt 
de la Pobkcib. BOPC, MS, ifi3GO (O); 251, 16936 (E); 
DSPC-P, 93 (A); BOPC, 253, 17063 (A); 261, 17578 
(CCRM); 308,22148 (CRM). 
Moció 6011ii del Parlnment de Cutalunya, sobre la Política 
d'Habitatge. BOPC, 279, 18829 (O); 281, 18996 (E); 

(CCRM); 308,21150 (CRM). 
Mocid 611111 del Parlament de Curdunya. sohre lu Sinistra- 
litnr khboral. BOPC, 283, 19154 (O); DSPC-P, 106 (A); 
BOPC, 304,20775 (A); 314,21837 (CCRM). 
Moc% 62MI del Pnrlmnent de Cutdunya, sabre la Políti- 
ca General de1 Medi Natural. BOPC, 283, 19154 (O); 
DSPC-P, 106 (A); BOPC, 304, 20775 (A); 314, 21837 
{ CCRM). 
Mocid f53/111 del Parlament de Catalimyu, sobre la Polftico 
de Patrimoni Histdrico-Cultural del Govern de la Generaii- 

(A); BQPC, 304,20776 (A); 314,21837 (CCRM). 
Mocid 64/111 del Parlament de Catalunya, sobre el Sector de 
la Frrtita Seca. BOPC, 283, 19155 (O); 300, 20354 (E); 
DSPC-P, 106 (A); BOPC, 304, 20776 (A); 314, 21838 

I 

- 

I 

BOPC, 245, 16359 (O); 251, 1643G (E); DSPC-P, 93 (A); 

- 

- 

DSPC-P, 101 (A); BOPC, 283, 19102 (A>; 289, 19752 

I 

I 

- 

AW. BOPC, 283, 19156 (O); 300, 20355 (El); DSPC-P, 106 

- 

(CCrtM). 



-- Mocid 65JII.i del Porlament de Crrtalmyu, sobre rlrmpcte Arn- 
hiental del Turjwne. BOPC, 283, 19155 (O); 300, 20354 (E); 
D,SPC-Pp 106 (A); DOPC, 304,21)777 (A); 3 14,21838 (ERM).  
MociG 6íílIII del Parlament de Catalunya, mbre 1c1 Polltim 
de Comenwih i Ge,rM dei Patrmmi Nuturol. BOPC, 283, i91M 

Mocid t57iiIl del Parlament de CaraIimyu, sobre ¡'Adiu1 IIEo- 
queig del Procks ClE TrimJerdncies de l'Adm'nistracid de I'En+ut 
a la Generalitat de Cutcrlunya. RUPC, 304, m798 (O); DSPC-P, 
108 (A); BOPC, 308,21121 (A); 314,21838 (CCRM). 
Mmid liRIrII del Parlamettt de Catalunyr, ,rohre In Policix ROK, 

I- 

(01; ~ P C - P ,  im (A); rmpc, m, m (A); 314,21838 (ccm). 
-- 

- 

324,22847 (O); TXPC-I', 119 (A); ROPC, 333,727.56 (A). 

1.20. I nkrpcHacÍons 

27605 

27908 

28044 
i 28173 

280 16 

28665 

2995s 

29958 

29059 

303s 1 

30353 

30354 

3 0429 

30130 

Interpcliacii5 nl Consell Executiu sohrr: la política generul 
de nnrmnlitzcrcid litigitsiica. UOPC, 261, 1757s {O); 283, 

Interpes.lacib al Consell Exccictiu sobre I'actrral hEi3qireig del 
p o c &  de trnrzsfer2ncr'es de I' Administracid de l'J<stat a In 
GenPrulittit de Catalunya. ROPC, 267, 18014 (O); 283, 

i 9157 cr); IXPC-P, 3 10 (SI; no~c, 320,22301 (SI. 

191 57 (T); DSPC-I', 105 (S); BOPC, 304,20378 (S). 

I n t q x & d d  sE C'onseJI Exccutiu sohrt. la polfziccx de forma- 
cih d'sJdults. BOPC, 271 ¶ 18384 (O); 2x3, 19157 (T); DSPC- 
P, I o7 ( S ) ;  nol'c, 308,211 21 (S). 
biterpekimih al Consell Ihecuiiri sobre la política del desen- 
volupment clufondmic i lu seva rclmid amb el Gtivern de 

1 O5 ( S ) ;  13OPC, 3114,211778 ( S ) .  
i t l tqd+lac ih  al Consell Executiu sohra la posada en funcio- 
ttnmmt dds orfianismes de clireccid i purticipcid &E Servei 
c'utuid de l i  S d u t .  BOPC, 281, 18997 (O); 283, 19157 (T); 
13SPC-P, 1 o7 (S); BOPC, 308,21121 (3). 
Inferpel.lacih al CbnselE Execrititr sobre EU política p.wrcal 
del trehull penitenciari. ROPC, 298, 20238 (O); DSPC-P, 
110 (S);  DOPC, 320,22301 (S). 
imrpec'iacr'd ai Conseil Executiu ,mbrc e! fmtr  i (11 progrés 
dí? En irtdBstria catalana. BOPC, 289, 19747 (O); DSPC-P, 
1 O5 1s); ROPC, 304,20778 (S). 
Interpetimid al Consell Executiu soim la participacid pi& 
blicn en empre,res industrials cutaiancs. BUPC, 289, 19748 

Interpdicicid al Cnnsdi Execrin'u sobre la gearid dc les ucti- 
vitar,T cxtrmtives a cel diert .  BOPC, 291, 19934 (0); DSPC- 
P, 105 (S); 13OPC, 304,20778 ( S ) .  
h terpdhcid  al Consell Executiu sobre la política general 
{k. pmpwmtroir*i mivcrsitdriu. 130FC, 291, 19934 (O); 
DSPC-P, 105 ($1; BOPC, 304,20778 (S). 
InswpeliacM ni Cotwli  l~xecutiu soobre la política generirl 
de Iu funcid yriblica. HOPC, 291, 19935 (O); DSPC-P, 10.5 
(3); BCIPC, 304,20778 IS). 
Intlirpetlacid nl Consell Exeeciitiu sohw i' ensenyanient de  rd- 
gim especial. ROPC, 293, 20004 (O); DSPC-P, 110 ( S ) ;  
ROPC, 320,22301 (S). 
Int,vpdmih d Cmscll E x m h  sobre la polhica p w r n l  
rl'c7dircncr'd ijlfnncii. BOPC, 293, 2000s (O); DSPC-B, 1 11 
(S);  13OPC, 326,22968 (S) .  

1'EWt. ROPC, 267, 18fllS (O); 283, 19157 (T); DSPC-P, 

(01; Dwc-r, 105 (s); BOPC, 304,20778 (s). 

30585 

30586 

30678 

30679 

30733 

3 i404 

3 1179 

31544 

31552 

31888 

32134 

Interpefiacid ai Consell Executiu sobre la fortnucid profes- 
sional ocupmionui. ROPC, 298, 20239 (O); DSPC-I', 107 
(S); BOPC, 308,21121 (S). 
Interpetiacih ni Conseli Executirr sohre l'aplicucid de Irr re- 
forma edticativa en I'etapa d'educacid infnritii. BOPC, 298, 

Interpetlcrcirl al Consell Executiu sobre la politica general 
de seguretat vidrrb. BOPC, 298, 20240 (O); DSPC-P, 107 
(S); BOPC, 308,21122 { S ) .  
Interpdtacid al Conseíl Executiu mbre la polítim general 
de seplaci6 normativa de l'ensenyament. BOPC, 298, 

Interpetíacib al Consell Executirr mbre In problemdticu dds 
trebailudors estrangers. BOPC, 300, 20356 (Q); DSPC-P, 
11  3 (S); BOPC; 326,22968 IS)* 
Intwpetiacib al Consell Executiu sobre la poiCticcr lingii &i- 

22301 IS), 
Interpe#lclcid al Consell lrsjcecutiu sobre la policia. BOPC, 

Interpetlucib al Conxeíi Executiu sor'lrc la política general 
ocupmional. BOPC, 305, 21010 (O); DSPG-P, 113 (3); 
BQPC, 326,22968 (S). 
Interpeklacib ui Cnnseii Executiu sobre Iu politica mnitdria. 

22968 (S). 
Interpetacid al Consell Executiu sobre En politica general 
de seguretai ciutadana i convivhciu democrhrica. BQPC, 

Intcrpetimid cd Consell Fxecubiu sobre la prohiemdtictr ge- 
ner& pels residus d i d s  urhans. BUPC, 3 14, 21 83 1 (U); 

20239 (O); DSPC-P, 107 (S); BOPC, 308,21121 (S). 

20240 (O); DSPC-P, 107 (SI; BOPC, 308,21122 ( S ) .  

CU. BOPC, 304, 20800 (O); DSPC-P, 110 (S); BOPC, 320, 

304,20801 (O); DSPC-P, 113 (S); BOPC, 326,22968 ( S ) .  

BOPC, 306, 21010 (O); DSPC-P, 113 (S); BUPC, 326, 

304,20H30 (O); DSPC-P, 107 (3); BOPC, 308,21122 (S). 

DSPC-P, 113 (S); BOPC; 326,22968 (S). 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRAI>& CANVI O 11F:CAh4HNF 
2.01. Projectes i proposicionr; de llei i altrcs propastcs de 
nOrmC!S 
2.01.02, Proposicions rle ltci 

i 2494 Proposicid de Llei sobre la Titularitat de les Cornpethcies 
de Crrrreteres a Catalunya. MWC, 110, 7059 (O); DSPC-P, 
105 (R): AQPC, 304,20779 (R), 
Proposici6 de Llei de Modificnciú de la Llei 1 Qfl983, &i 30 
de Maig,  d~ Creacid de ¡'Ens Plihlic Corporucib Crltalana 
cle Rdriiv i Televisió i de Rqulacid del,v Serveis de Radiodi- 
fusid i Televisió de la Generalitat de C~tdiuzya. DOPC, 234, 
15533 (O); 320,22302 (RD). 
Proposicih de Llei de Crectcid del Servei de Menjadors Es- 
colars dependent del Departament &Ensenyament. BOPC, 

Prpo,n'cid de Liei Repludoru del Dret als Sc?yveis Sucinls. 

23761 

29810 

286,19423 (O); DSPC-P, 105 (R); BOPC, 304,20779 (R). 
30361 

UOPC, 291, 19913 (O); DSPC-P, 107 (R); DOPC, 308, 
21 123 (R). 

30454 Propmicib de Liei solm ~l Control de la Qtralitad de les 
Ubrcls, la Cnmpettnciu de les quah 6s de la Generalitat de 
Cardtinya. BOPC, 29S, 201 18 (O); 306,20951 (R). 
Prop ic i ( ,  de Llei de Dissoluci(i dei Matuimoni. BUPC, 320, 
22312 (O i T); WPC-I), 119 (R); BOPC, 333,23758 (R). 

33077 
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2.10, Pra,iectcs i propostes de resoluci6 
2.10.35. Proposicions no CIC llei i aitrcs propostes de 
resoiuci6 

26850 

2685 1 

26863 

27064 

271 1.4 

28042 

28 207 

28394 

28467 

28Sf 1 

28666 

28857 

2963 1 

2985 1 
i 29907 

Proposicid nu de Llei sobre i'Aplicaci(i del Reial Decret 
2211991, dei 38 de Gener, relntiu ai Cessament Anticbar de 
I'Activitut Agrdria. /CARP/, BOPC, 251, 16930 (O); 256, 
17223 u); 261,17563 (T); 263,17756 (E); 279,18821 (T); 

Proposicib no de Ljei solire el Desenvolupament de l'krticle 
i8 de la Llei 911985, del 24 de Maig, de Modernitzacid de 
1'Empre.w Familiar Agrdria. /CARP/. BOPC, 251, 1693í 

C ,  243 (R); BOPC, 291,19908 (R). 
Proposicib no de Llei sobre les Mesures a prendre per l'1N- 
CAVI pe! qrre fa al Control dels Vins, /CARP/. BOPC, 251, 
16933 (O); 256,17225 (T); 261,17566 (T); 279,18823 (T>; 

Proposiciú no de Llei sobre la Denegació #Ajuts del Reial 
Decret 4231985 ah Rnmaders del Sector Porcí, /CARP/. 
BOPC, 253, 17072 (O); 256, 17227 (T); 279, 18824 (T); 

Pmposicid no de Llei sobre I'Armmjnment i el Rcforg: &I 
Ferm de la Carretera CwnurcalB-23P. /CPT/. BOPC, 256, 

(RD); BOPC, 320,22302 (RD). 
Proposiciú nu de Llei sobre !a Importació de Porcs proce- 
dent,r de les Zones afecrades per la Maldtin cmegida com 
I'<rcAvorfnrrnenc Blau,,. /CARP/. BOPC, 269, 28202 (O); 274, 

Proposició no de Llei sobre els Aj im a Fons Perdut per a la 
Rehuhilirucih d'Hnbitatges, ICPTJ. ROPC, 27 1, 18382 (O); 
274, i8556 (T); 322,22441 (RD). 
Proposicid nu de Llei sohe les Emprcscs La Maquinista 'se- 
rrestre y Marítima, SA, i Mcirrfesa. /CPS/. BOPC, 274, 
18557 (O); 276,18666 (T); DSPC-C, 245 (RD); BOPC, 295, 
20073 (RD). 
Propnsiciú no de Llei sobre ei Pln Industrial del Grup Em- 
presarial GEC-AlSTHOM. /CPS/. BOPC, 276, 18666 (O); 

Propnxicib 110 de Llei sobre el Pla d' Actuació Empresmini 
de les Empreses La Maquidvtu Terrestre y Marltinia, SA, 
Aplicmiones Tkcnicas Indt~síriales, SA, i Mediterrdnea de 
Industrius del Ferrocarril, SA. /CPS/. BOPC, 279, 18826 (O); 
281,18991 (T); DSPCCI, 245 (RD}; BOPC, 29S, 20073 (RD). 
Proposició no de Llei sohre la Realitzacib Urgent del Nou 
Tragat de les Carreteres C-244 i C-241 en el Tram que 
uneix Vilafranca-I~ua~~~~-Marzre ,~u.  /CPT/. BOPC, .28 1 , 
18992 (U); 289, 19738 (T); 293, 20017 (Rect.); DSPC-C, 
262 (R); BOPC, 320,22303 (R). 
Proposicib no de Llei sobre el Parc Natrirul del Delrn de 
l'Ebre. /CpT/. BOPC, 283, i9152 (O); 289, 19740 (T); 293, 
20018 (Rect.); DSPC-C, 269 {R); BOI'C, 333,23758 (R). 
Prnposicid nu de Llei sobre el Transvasament d'Aigües de 
1'IIbre. /CPT/. BOPC, 284, 19224. (O); 289,19740 u>; 293, 

DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19908 (R). 

(O); 256,17224 (T); 261,175f4 (T); 279,18822 (T); DSPC- 

DSPC-C, 243 (RD); BOPC, 291,19909 (RD). 

DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19909 (R). 

17228 (O); 258, 17345 (T); 265, 17862 (E); DSPC-C, 262 

18556 {T); DSPC-C, 243 (R); BOPC, 291,19909 (R). 

279,18825 (T); DSPC-C, 245 (R); BOPC, 295,20073 (R). 

20018 (Rect.); DSPC-C, 262 (R); RQI'C, 320,22303 (R)* 

Propnsicid no de Llei sobre ei Dret d' U s  PIibiic ilei ~ icc io -  
nari General de la. Llengua Catalana. ICPCJ. BQPC, 286, 

29953 

29972 

29973 

30139 

30140 

303 13 

30347 

30349 

30375 

30420 

3043 1 

30487 

30633 

30635 

30652 

19428 (O); 289, 19740 (T); 293, 20018 (Rect.); DSPC-C, 
246 (RD); BOPC, 298,20217 (RD). 
Psoposicl'b no de Llei sobre la Millora de la Qualitat Arn- 
bienral del Litoral. /CPT/. BOPC, 289, 19741 (O); 291, 
19926 (T); 293, 20018 (Rect.); 300, 20346 (T); DSPC-C, 
262 (R); BOPC, 320,22303 (R). 
Proposici6 no de Llei sobre la Neteja de les Voreres de Ics 
Línies F t r r b .  /CPT/. BOPC, 289, 19743 (O); 291, i9927 
(T); 293, 20018 (Rect.); DSPC-C, 262 (RI; RQPC, 320, 
22304 (R). 
Proposició no de Liei sobre eis Descumptes en els Peatges 
&i Tran,ynrs Pa hlic u les Autopistes Catalanes. JCPTJ. 
BOPC, 289,19743 (O); 291, 19927 (T); 293,20018 (Rect.); 

Propsicid no de Llei de Transferhicl a la Generalitat de 
Catalunya dels Scrwis de Viatgers que RENFE pre,sta de 
Forma fntegm a Catalunya. /CFT/. BOPC, 289, 19744 (O); 
291, i9927 (T); 293,20018 (Rect.); 295,20074 (RD), 
Proposki6 no de Llei per la qual s'encomanu a la Sindica- 
twcl de Comptes I'Andlisi de les Subvencions atorgades pel 
Deprtarnent de Benemr Social durant els Anys 1989 i 
1990, /CSC/. BOPC, 289, 19745 (O); 291, 19928 (T); 293, 

Proposiciú no de Llei sobre el Manteniment de I' Emprem 
T q r a ,  /CPS/. BOPC, 291, 19929 {O); 298,20228 (T); 306, 

Proposici& no de Llei sobre la Imegracid deis Serveis Espe- 
cials i Ordinaris d' Urg&ncies als E q u i p  d' Atenrriú Primrf- 
ria. JCPSJ. BOPC, 291, 19931 (O); 298, 20229 (T); 306, 

Propmiei6 nu de Llei per la qual s'encomuna IT la Sindica- 
tura de Comptes E' Andlisi de les Subvencions atorgades pel 
Departament de Benestur Social durant EIS Atiys I989 i 
1990. /CSG/. ROPC, 291, 19932 (O); 298, 20230 ('I'); 

Proposiciú no úe Llei sobre la Redaccid del Progruma 
d'Obre,r H~drduliqires. /CITI. BOPC, 293, 20002 (O); 298, 

Proposicid no de Llei ,sobre la PiMcaciú de la Relacih de 
IJocs de Treball de SAdministrmih de la Generalituf reser- 
vnts al Personal Lubord. /COAG/. BQFC, 293,20003 (O); 

Proposicid no de Liei sobre la Crtwcid de les Universitars 
de Girona, Lleida i Torragona-Reiis. ICPCI. BOPC, 293, 
20003 (O); 298,20231. (T); 308,21123 (RD). 
Proposicid no de Llei sobre la TranLrfer2ncin a la Generali- 
tat de CucaEunya de la Competknciu de Gestid i Planificaci4 
dels Serveis de Viatgers que RENFE presta de Furma h e -  
gra a Catalunya. /CPT/. TIOPC, 295,20120 (O); 298,20231 

(W. 
Pruposició no de Llel sobre la Reurdenacid de la Formcid 
Professionai Ucupacionul. /CPS/. BOPC, 298, 20232 (O); 
300,20347 (T); 308,21 I 2 4  (RD). 
Sroposici6 no de Llei sobre la Realitzucid d' i m  Plcl d'Hnbi- 
tatge. /CPT/. BOPC, 298, 20233 (O); 30U, 20347 u); 308, 

Proposiei4 no de Llei sobre un PIU dAc~uuci6 Glubui per a 
la Comarca de les Garrigues. /CW/. BOPC, 298, 20234 

DSPC-C, 262 (R); BOPC, 320,22304 (R). 

2001R (Rece.); DSPC-C, 257 (R); BOPC, 316,21939 (R). 

21003 (E); DSPC-C, 256 (R); BOPC, 3 16,21939 (R). 

2 1004 (E); DSPC-C, 256 (R); BOPC, 3 16,2 1939 (R). 

DSPC-C, 257 (RI; BOPC; 316,21940 (Ii), 

20230 (T); DSPC-C, 269 (RD); ROPC, 333,23759 (RD). 

298,20230 {T); DSPC-C, 258 (R); RBPC, 3 16,21940 @)- 

(T); 3O4, 20793 (T); DSPC-C, 269 (R); BOPC, 333,23759 

21132 (E); DSPC-C, 269 (RD); BOPC, 333,23760 (nD). 
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30h75 
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30704 

307í17 

30813 

30887 

31537 
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3 1999 

2.1 S. Mocions sribscgiiciits rl interpeNacions 

28822 

28839 

31407 

3 1408 

3 i 416 

32007 

3 2008 

32017 

3 2020 

32021 

32022 

33046 

33047 

33048 

33561 

al CWS 1991-1992. ROPC, 283, 19153 (O); DSPC-P, 106 
(R); ISOPC, 304,20780 (R). 
Mocid suhse#üent a la interpeHaci6 nl Cnnsdl Executiu SO- 

bre lu Palíticu Generd de Subvencims del Departament de 
Benestar Social. BOPC, 286,19429 (O); DSPC-P, 106 (R); 
BOPC, 304,20780 (RI. 
Mocib subsegiicnt a la interpetlucid al Cunst.11 J3xecutiu so- 
bre la Poitticlr General de Subvencions del Deprtument de 
Bene,sfar Social. BOPC, 286, 19430 (O); DSPC-P, 106 (RI; 
BOPC, 304,20781 (R). 
Mociú sui%re@nt (I la inrerpeblncib al Consell Fxecutiu 
sobre el Futur i el Progrés de ku indÚ,rdriu Cutaiunn. 
DOPC, 304, 20798 (O); DSPC-P, 108 (R); BOPC, 308, 
21324 (R). 
Mocih auhsegiienr a Iu inrerpetlacid al Consell F!kccutiu 50- 

hrc: in Política General de Iu Fumi6 Públicn. BOPC, 304, 

Mocirlj subsegiient a Iu interpelíacid ai Conscil €%-ecirtiu so- 
bre ia Gcatib de I P S  Acrivitat,T Extractives a Cel Obert. 

21 125 (R). 
Mocid suhscgiient n ki interpetlacid nl Consell Fxecutl'u 
sobre ILI Posudu en Funcinnarnmt dels Or~anismcs d F  
Direcei6 i Participacib del Servei Cntdd de la Salut. 

22304 (R). 
Mocirl srhegiient a 1~ ittterpebluciii al Consell Exectrtiu so- 
hre ia Políticu Generui de Scgrrretae Vidrirr. BOPC, 308, 

22305 (R). 
Macid siibsegiient a En interpetlacid ni Consell fixecuriu sa- 
bre En Políticu Gefieral de Regulacih Normativa de I"Ensen- 
yarnent. BQPC, 308, 21135 (O); 316, 22020 (E}; DSPC-P, 
110 (R); IIOPC, 320,22305 (R). 
Mocils subse,qiiertb a in interptrtlaci4 u1 Consell FZxecutiild s o -  
h e  ILI Poifticu de Formudh dAdi¿lt.s, ROPC, 308, 21136 

Mociú sulmgiient a ir interpetlacid ui Consell IjjGEcutiu so- 
bre In Formacib Prt#2ssional Ocupacionní, ROPC, 308, 

22306 (R). 
Moci6 subsc~iient rr lr interpetlucih al Consell Executiu so- 
bre I'kplicaciú de l~ Reforma Educativa cn I'Etupa d'Edu- 
caeid Infantil. BOPC, 308, 21137 (O); DSPC-P, 1 J O  (R); 
BQPC, 320,22307 (RI, 
Mocid subse,qiienr a la interpet1acit.l al Consell rxecutiu so- 
bre la Pol fttica General de Normalitzucirli Lingiihtica. 

ROPC, 326,22969 (R). 
Mncid ,whsegiient a ki interpe filaci& al Coiisell Executiu so- 
bre I'Etuenyarnrnt & Rk@n E.Tpecin1. BOPC, 3 19, 22263 

Mociú suhsegiienr a 10 interpdacib al Consell Faecutiu 
sobrv la Pnlttica General del Trehull Penitenciari. 

22970 (RI. 
Morid sul>sqiienr CT la interpel;lac¡d al Coiisell Ekecutiu so- 
bre In Poittica General Ocupmional. DOPC, 324, 22847 

20799 (O); DSPC-P, 1 O8 (K); BOPC, 308,21125 (RI. 

ROPC, 304, 20709 (O); DSPC-P, 108 (R); 130PC, 308, 

DOPC, 308, 21134 (O);  DSPC-P, 109 (RD); BOPC, 320, 

21 135 (O); 31G, 22019 (E); DSPC-P, 110 (R); DOPC, 320, 

(O); DSPC-P, 110 (RI; RQPC, 320,22306 (R). 

21 136 (O); 3 16,22020 (E); DSPC-P, 110 (RI; BOPC, 320, 

ROPC, 319, 22263 (O); 322, 2'2476 (E); DSPC-P, 113 (R); 

(O); DSPC-P, 123 fR); B O K ,  326,22969 (R), 

BOPC, 319, 22263 (O); DSPC-P, 113 (R); BOPC; 326, 

(O); DSPC-P, 119 (R); ROW, 333,23764 (R). 
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2.20. Interpeklacions 

28861 

29954 

30118 

30350 

30676 

30734 

3089.5 

32701 

3 274 1 

32742 

33049 

33693 

Interpellacid al Consell Executiu wbre la coritlrrnintrcid dels 
rius. BOPC, 283,19157 (O); 308,21126 (RD). 
Interpe Hació al Consell Executiu sobre la política general 
de sdl residencial. BOPC, 289, 19747 (O); BOPC, 333, 
23764 (RD). 
Interpelkacid al Consell Executiu sobre la reconversih viní- 
colu. BQPC, 289,19748 (O}; BOPC, 333,23765 (RD). 
Interpetlació al Conseli Executirr sobre la poílticu general 
de concessi6 de freqü2ncies d'emissores de rddio, BOPC, 
291,19933 (O); 316,21941 (RD). 
Interpellaciú al Gomell Executiu sobre la sitwcib del sector vi- 
tivinkoia. BO=, 298,20239 (O); BOPC, 333,23765 (RD). 
Interpelíucid al Consell Executiu sobre el desenvolupament 
de la política Eingüfsdcab BOPC, 300, 20357 (U); 320, 
22307 (RD). 
Interpel.laci6 al Consell Executiu sobre E'agriciiltwu de 
muntanya. BOPC, 304,20800 (O); BOPC, 333,237GS @D). 
interpetlació al Consell Executiu sobre ei desenvolupament 
de la política lingüística CI Catalunya. BOPC, 320, 22318 
(O); BOPC, 333,23766 (RD). 
Interpdiacid al Consell Executiu sobre Iu politica general 
pel que fa a agricultura. BOPC, 320, 22318 (O); BOPC, 
333,23766 (RD). 
Interpetlacib al Consell Executiu sobre la poikica general 
pel que fa al mbn rural, BOPC, 220,22319 (O); BOPC, 333, 
23766 (FUI). 
Interpefhcib al ConselI Executiu sobre I'aplicaeiú de la Llei 
#Alta Muntunya. BOPC, 320, 22319 (O); BOPC, 333, 
23767 (RQ). 
Interpdlaciú al Consell Executiu sdwe la polttka general 
de les infrastructures hidrduliquw de Catalunya. B OPC, 
326,23003 (O); BOPC, 333,23767 (RD). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. Projectes i proposicions de llei i 
altres prqjectes de normes 
3.01.02. Projectes de llei 

16103 Projecte de Llei del R&im JurCdie Intern LJ les Urbanitzu- 
cions Privades. JCJDf. BOPC, 138,8862 (O); 143,9231 (T); 
150,9659 0; 152,9732 (13,9755 (Rect.); 159,10327 (T), 
10420 (Rect.); 162, 1051 i (T); 165, i0652 (E}; 178, 11753 
(T); 195, 12836 p); 203, 13494 (T); 213, 14134 (T); 223, 
14626 (T); 236,15656 (T); 251, i6903 (T); 258,17303 (T1; 
267,18009 (T); 274,18538 (T); 295,20075 (T); 304,20782 
0; 316,21942 (T). 
Projecte de Llei de I'Estatut del Consumidor. /CIE/. BOPC, 
279, 18809 (O); 281, 18986 (T); 289, i9792 (Rect.); 291, 
19911 (T); 295,20080 (E); 300,20328 (T); 306,20999 (T); 
308,21130 (T); 314,21788 (P); 322,22442 (T). 

28865 
i 29909 Projecte de Llei de Reforma de Iu Funcid Pública de I& Ge- 

neralitat de Catalunya. /COAG/. BOPC, 283, 19136 (O); 
289, 19716 (T); 293, 20017 (Rect.); 295, 20089 (T); 300, 
20329 (T); 304,20784 (E); 316,21983 (T); 322,22443 ('0; 
324,22704 (P); 325,22852 (D i E); 329,23174 (SDCC). 

28638 

30082 Projecte de Llei de Deiegució en el Govern de la Generalitat 
per fer la Refosa del Text de la Cnmpilaciú del Dret Civil de 
Catalunya amb diverses Lleis Posteriors. /C.TD/, BOPC, 289, 
29719 (O); 291, 19912 (T); 293, 20018 (Rect.); 3M, 20330 
(T); 304, 20787 (T); 306, 21002 (E); 322, 22444 (T); 329, 
23175 (T, P, D i E); 333,23769 (SDCC). 
Projecte de Llei de Foment i Proteccib de la Cultura P o p -  
lar i Tradicional i de E a  Associacionisme Cultural. /CET/. 
BOPC, 314, 21818 (O); 316, 22010 (T); 326, 22972 ('I'); 
333,23769 (T). 
Projecte de Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya. 
/CFC/. BOPC, 326,22973 (O); 330,23202 (T). 

32245 

33607 

3.01.02. Proposicions de Iiei 

- 

- 

16938 

i6939 

21 177 

I 

- 

Proposicions de Llei n qut es refereixen les Disposicions 
Mdiciomls Primera i SeRona de la Llei 5I1987, del 4 
#Abril, del R2girn Provisional de les Compethcies de les 
Diputacions Provinciais. BOPC, 21, 1310 (T). 
Proposicions de LIei a quk es refereixen les Disposicions 
Addicionals Primwa i Segona de la Elei 511987, del 4 
d'abril, del Rt?gim Provisional de les CompetPncies de les 
Diputacions Provisiumis. ROPC, 26, 1775 (T). 
Proposicid de Llei sobre la Creacid d' un Registre d'lnteres- 
sus dels Alts Cdrrecs del Govern de la Generalitat. BOPC, 
150,9660 (O). 
Proposició de Liei d'lncomparibilituts dels Alts Cdrrecs del 
Govern de la Generalitat. ROPC, 150,9662 (O). 
Proposicid de Llei d 'hp l iac ib  dels Límits dei Parc Nucio- 
nul d'Aigiiestortes i Estuny de Sant Maurici. ROPC, 203, 
13501 (O). 
Propsicih de Llei de la Bandera de Catalunya. BOPC, 213, 
14154 (T); 243,16175 (T); 251, i6926 
Proposieiú de Llei sobre la Iniciativa Legislativa Popular. 
BOPC, 261,17559 (T); 281,18987 (T). 

3.10,15. Propostes de resolució su bscgiien ts 
al control de fa leg¡slaciÓ delegada 

326 19 Procedimenr relatiu 01 control dei Decret Legislatiir p d  qual 
s'aprova la Refosa de les Lleis 3/1985, de I5 de mar$, i 
21J1990, de 28 dc desembre, de la Comissi6 Juridieu Asses- 
sora, JCOAGI. BOPC, 316,22011 (T); 322,22471 (T). 

3.10.25. Propostes de resolució su bsegiicnts 
a un pla o comunitat del Govern 

21002 Procediment relatiu a I'Acord del Govern perqut ei Paria- 
ment es pronuncii' sobre la Trunrferthcia de la Piscina Sanr 
Jordi, de la Diputaci6 de Barcelona. JCIT/. BQPC, 205, 
13607 ("'i'); 210,13860 0; 213,14154 (T); 241,16060 (T); 
276, i8664 (Pl. 
Procediment relatiu a I'Acord dei Govern perqui? el Parla- 
ment es pronunci1 sobre el Tmsphs de Recursos de les Dipu- 
tacions a IQ Generalitat en Mataria &Esports. BOPC, 215, 
14248 (T); 218, 14409 (T); 243, i6176 (T); 253, 17070 (T); 

21949 



265,17861 (T); 271,18372 (T); 283,19150 (T); 291,19922 
(T); 3 14,21822 {T). 

3.10.30. Propostes dc resoluci6 subscgiicnts 
als informes de la Sindicatura de Comptes 

2996G Procediment rdabiu a l'hf'orme de Fiscaiiizacid SCF-0.1 
CI91, sobre ei Fons de Compensacid inter ferriroriul, 1989. 
/CSC/. BOPC, 291,29923 (T). 

3.10.35. Proposicions no dc 1,Iei i altres 
propostes dc rcsolucid 

1598 Proposicid no de Lki sobre In Regulucid de la Regi6 I .  
ICOAGl. ROPC, 17, 800 (O); 20, 1239 u); 21, 1312 (T); 
22, 1414 (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3021 (T); 58, 3683 (T); 
65,4067 (T); 84,5567 (T); 98,6318 (T); 115,7419 (T); 122, 
7886 (T); 138,8873 (T); 152,9735 u); 162,1052i (T); 178, 
11756 (T); 19í), 12561 (T); 201, 13431 0); 208,13732 (T); 
221,14663 (T); 229-Annex, 15151 (T); 245,16346 (T); 261, 
17560 (T); 271, 18374 (T); 274,18551 (T); 291, 19923 (T); 
300,20343 (T); 314,21823 (T). 

1600 
i 161% Proposicih 110 de Llei sobre la Divisi6 de Catalunya en Re- 

gions. /COAG/. BOPC, 17,802 (O); 20, 1240 (T); 21, 1312 
(T); 22, 1444 (T); 26, 1777 (E); 46,3022 (T); 58,3684 {T); 
65,4M7 (T); 84,5567 (T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); f22, 
7886 (T); 3 38,8874 (T); 1S2,9735 (T); 162,10522 u); 178, 
11756 (T); 190,12562 (T); 201,13431 (T); 208, 13733 (T); 
221,14664 (T); 229-Annex, 15151 (T); 243,16347 (T); 261, 
17560 (T); 271, 18375 (T); 274, 18551 (T); 291, 19924 (T); 
300,20344 (T); 314,21824 (T). 
Proposicid no de Llei sobre ei Compliment de les Llek d' Or- 
denacid del Territori. /CUAG/. 130PC, 17, 803 (O); 20, 
1241 (T); 21, 1313 (T); 22, 1445 (T); 24, 1555 (Rect.); 26, 
1776 (E}; 46,3023 (T); 58,3685 (T); 65,4068 fl); 84,5568 
(T); 98,6319 (T); 115,7420 (T); 122,7887 (T); 138, 8874 
(T); 152, 9736 (7'); 162, 10522 (T); 178, 11757 (T); 190, 
12S62 (TII); 201, 13431 (T); 208, 13733 (T); 221,14665 (T}; 
229-Annex, 15152 (T); 245,16347 (T); 261,17561 (T); 271, 
18375 (T); 274, 18552 (T); 29í, 19925 (T); 300,20344 (T); 
3 14,21824 (T). 
Propoaicid an de Liei sobre el Truspds de Determinades 
CompetPncies i Recimos Econrhics II les Comarques. 
/COAG/. ROPC, 19,1114 (O); 20, i211 (T); 21, 1313 (T) i 
1357 (Rect.); 22, 144s (T); 24, 1555 (Rect.); 46, 3024 (T); 
58,3685 (T); 65,4068 u); 84,5S6R (T); 98,6320 (T); 1 IS, 
7421 (T); 122,7887 (T); 138,8875 (T); 152,9736 (T); 162, 
10522 (T); 178, 11757 (T); 190, 12563 (T); 201, i3432 
(T); 208, 13734 (T); 221, 14665 (T); 229-Anaex, i5152 
(T); 245, 16348 (T); 261, 17561 (T); 271,18376 (T); 274, 
18552 (T); 291, 19925 (T); 300, 20345 (T); 314, 21825 

Proposicih no de Llei sobri> I' Accks deis Parcers de Monta- 
giit n la Propietat de les Terres que conreen. /CARP/. 
BOPC, 36, 2606 (O i T); 41, 2802 (T); 43, 2921 (T); 46, 
3026 (T). 

1G02 

1725 

m* 
,7394 

30343 

30634 

30636 

30809 

30886 

3 1103 

31104 

31531 

31889 
i 31932 

32113 

32235 

32354 

3 2647 

33041 

33042 

33043 

33435 i 
33465 

Proposicih no de Llei sobre la Substitucid de les Piaques en 
els Vehicles amb Muh.ícula de Girona i Lleida. /CIE/. 
BOPC, 291, 19930 (O); 298, 20229 (T); 304, 20793 0; 
308,21331 (T), 21 132 (T). 
Proposicid no de Llei sobre 1'Aplicucib de la LOGSE a Ca- 
fuluriya. /CPC/. DOPC, 298,20232 (U); 300,20347 (T). 
Propsicid no de Llei sohre la Creacid d'un Plu d'Aplicaci6 
de la LOGSE a I'Ensenyament d'Adults. /CPC/. BOPC, 298, 
20233 (O); 300,20348 (T); 30G, 21005 @). 
Proposicid no de Llei sobre un Programa Urgent d'Actuacib 
i PrevencirS de les Actuacions dels Grup.T Urbans Violents. 
/CJD/. BOPC, 300,20352 (O); 304,20794 (T). 
Propmicib no de Llei sobre la Publicitat de les EstadLrtiques 
de Sinistralitat de les DjJFerents Marques i Models de Vehi- 
des  Autmdbils. /CIE/. BOPC, 304, 20795 [O); 306, 211106 
(T); 316,22015 (E). 
Proposicid no de Llei sohrrr les Condicions L.uborul,r del 
Coflectiu de Professors Interins i Substituts. JCPCI. BOPC, 
304,20797 (O); 306,21007 (T). 
Proposicid no de Liei sobre Icr Forma oficial dels Topdnims 
de Lieida i Girona. /CPC/. BOPC, 304, 20797 (O); 306, 
21008 (T). 
Proposicils no de Llei sobre les Acruaciom be Ces Forces Pi+ 
Iicínques eis Proppassats Dies 12 i 13 doctubre a la Ciutat 
de Barcelona. /CJD/. BOPC, 306, 21008 (O); 314, 21826 
fT). 

Proposicid no de Llei sobre la Mirzimitzucib, I' Aprofitament 
i el Tractament dels Residus Industrials. /CE/. BOPC, 306, 
21009 (O); 314,21827 (T). 
Proposicid nu de Llei sobre la Implantació d'un Centre As- 
sociat de la UNED a Carbona. JCPCI. BOPC, 314, 21828 
(O); 316,22016 (T). 
Proposicib no de Liei sobre les Subvencions c3 la Premsu E,+ 
crita en Cutald. ICPCJ. BOPC, 314, 21829 (O); 316,22017 
U)* 
Propnsicib no de Llei sobre les Negociacions amb I' Associa- 
ci& Espanyola de N o m l i m c i d  i Certiflcaci6 per tot que les 
Empreses Cntdanes puguin obtenir I'Etiqueta #Empresa 
Registrada. /CIE/+ BOPC, 31G, 22017 (U); 322,22472 u), 
Proposici6 nu de Llei sobre les Mesures Urgents per a la 
Revitaiitzaciú de la Comarca de les Garrigues. ICITJ. 
BOPC, 316,22018 (O); 322,22474 (T). 
Proposicib no de Liei sobre la Necessitat de Fer 14nu Cam- 
panya Informativa sobre E' Origen, les Finalitats, les Aplica- 
cions i I P S  Repercussions de ¡'Increment de Iu Tarrjfir i del 
Cdnon de Sanejament. /CpT/. BOPC, 320,22316 (O); 322, 
22473 (T). 
Proposicid no de Llei sobre La Necessifat de Fer una Cam- 
panya Informativa sobre les Aplicacions, les Finalitats i les 
Repercussiuns del C d n m  Hidrduiic. ICPTJ. BOPC, 320, 
223 16 (O); 322,22473 (T). 
Proposicid no de Llei sobre I' Ampliacib de la Xuma d' Erta- 
cions de Reconeixement de Vehicles a la Zona de Sabadell i 
Poblacions del seu Entorn. /CIE/. BOPC, 320, 22317 (O); 
322,22473 (T). 

Proposici6 no de Llei sobre Sa Impiantmid de Pannells In- 
formatius de la Vilu de Sitges n les Rodalies dels Accessos 
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33452 

33521 

33555 

33677 

33814 

de Sortida de I'Autopista A-7 i de 1'Autapisto del Garraf. 
/CIE/. BOPC, 322,22474 (O); 326,22981 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la No-mtoritzucid d' ObPrtura 
d'iina Pedrera en el Serrat de In Coma, del Municipi de 
Montelkd-Martinet, i d u n a  Mina a Cel Obert a la Zona de 
Santa Eugdnia, Municipi de Bellver. /OT/. BOPC, 322, 
22474 (O); 326,22981 (T)- 
PruposicirS RO de Llei sobre el Procés de Reconversi4 deh 
Estudis Universitaris de Vic en una Universitat Prdpia. 
/CPC/. BOPC, 326,22982 (O); 330,23202 (T). 
Proposicid no de Llei sobre la Posada en Funcionament 
deh Serveis de Planificació Familiar en Cadascur-1 dels Sec- 
tors Sanitaris de i'brnbit Territorial de Lleida. /CPS/. 
BOPC, 326,22982 (O); 330,23203 (T). 
Proposició no de Llei sobre I'Alliberament i el Retorn dels 
Independentistes Catalans Empresonats D Exiliats. BO PC, 
330,23203 (O). 
Proposiciú no de Llei sobre els Cunvenis amb els Ajunta- 
ments per rrl Sosteniment deis Centres Universitaris i sobre 
la Conversi6 dels Estudis Universirarir de Vic en Universitat 
Piíblicu, BQPC, 330,23201 (O), 

3.10.40. Projectes i propostes de resolució 
d'actuació davant les Corts Generals 

1643 

12133 

143 1 i 

28805 

Projecte de ResolucirS per la qual s'acorda de prestmsar a in 
Mcsía del Cungrh dels Diputats ¡a Propmicib de Llei Ur@- 
nica per la quul es ddnu Compliment a ia Disposicib Addi- 
cional Primera de la Llei S11987, del 4 &Abril, dei R2gim 
Provisimul de les Compettncies de les Diputacions Provin- 
cials. /COAG/. BOPC, 19, 1121 (O); 21,1319 (T); 46,3029 
(T); 58,3691 (T); 65,4074 (T); 84,5574 (T); 98,6327 (T); 
108,6916 (73; 117,7687 (T); 135,8742 (T); 143,9251 (T); 
150,9677 (T); 165, i0663 (T); 178, 11766 (T); 190,12565 
(T); 201, 13442 (T); 208, 13741 (7'); 221, 14672 (T); 230, 
15173 (Tj; 245,16352 0; 261,17569 0; 271,18383 (T); 214, 
18SS7 0; 291,19932 0; 300,20353 0; 314,21829 fl). 
Psopossn de Resuiucid per la qual s'acorda de presentar a 
la Mesa del Congr& delx Diputats ¡a Pr~pusicib de Llei de 
Modwcacib de t'Article 37,2 de Ja Llei de I'Estut 8/80, del 
i0 de M a q ,  de I'Estatut dels Treballadors. BQPC, 106, 
6824 (O). 
Proposta de Resoluci6 per la qual s'ucorda de presentar u 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de 
Modificació de E'krticie 37.2 de In Llei de ¡'Estat 311980, del 
10 de M a y ,  de I'Estutrrt dels Treballadors, per a Iu Modifi- 
caci6 del R&im de Festes. BOPC, 130,8397 (O). 
Proposta de Resducid per la qual s'acorda de presenrar a 
la Mesa del Congrks dels Diputats la Proposicid de Llei de 
Prohibicib de la Publicirut del Joc a Tot el Territori Estatal. 
BOPC, 283,19153 (O). 

3.20. intcr peklacions 

32 i 33 interpellaciú al Consell Execuriu sobre la creixent priva rit- 
zacid del Pressupost de la Generaiirat. RQPC, 314, 21830 
lO>. 

321 35 

321 36 

33 168 

33554 

Itiberpelíuci4 al Consell Executiu sobre la protccciri deis es- 
pais considerats d intcr2s ncrturni. BOPC, 3 14,2183 1 (O). 
Inserpe!lacid al CnnseIl Executiu s n l m  el foment de ics ener- 
gies renovables i I' estalvi emrg&n'C, B OPC, 3 14,2183 1 (O). 
Intcrpetlacib al Consell Executiu sobre l'aplicacib de la Llei 
Forestal de Catalunya. BOPC, 322,22477 (O). 
Interpetlucib al Consell Executiu sobre la pollrica general 
d'atenci6precq. BOPC, 326,22983 (O). 

3.30. Altrcs tramitacions 
3.30.04. Procediments relatiris als informes del 
Sindic de Greuges 

2361 7 Procedimens relatiu a I'Informe sobre els Diphits Munici- 
pals dc Detinguts n Catalunya: entre la lmprevisid i I" Omis- 
sib. BUPC, 233,15407 (I'SG); 234,15543 (T). 

330.05. Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

Recrrrs d'inconstitucionnlitut interposat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei de Pesca Marítim de Catalunya. BOPC, 
144/II, 6975 (AC); 147Jn, 7118 (ALFP); 7528 
(ALPP). 
Recurs d' incunsiitucionalitut interposat pel Parlament con- 
tra la Ley 1311986, de 14 de abril, de Fornentu y Coordina- 
cidn General de la Investigacibn Cientrfica y Tkcnica 
(Resolucih 86111: BUPC, 144iI.,t5965). BOPC, 147fl, 7122 
(AC i ALPP). 
Recurs d'inconstitucionalisar interpmas pel Parlament con- 
tra el Real Decreto Legislativu 78111986, de 18 de abril, por 
d que se uprueba el Texto Refundido de las Disposicimes 
Legale,r Vigenres en Materia de Régimen Local (Resolucid 
82/pI: BOPC, 143JI1, 6943). BQPC, 147/It, 7127 (AC i 
ALFP). 
Recurs d" incanstituciomlitat interpo,rat pel Govern de I' Es- 
tat contra la Llei d' Urdenacid dels Ensenyaments no Reglats 
en el Rtgim Educatiu Comú i de Creació dc i'insbirut Catuid 
de Noves Pmfessinns. BOPC, 160/11,7688 (AC i ALPP). 
Recurs d' inconstitucionalt interposat pel Govern dtr I' Es- 
tat contra la Disposició Addicional de la Llei sobre Residus 
Industrials, creada pel Decret Legislatiu 6JI 983, d' Adequa- 
cih de la Llei a la Normtivu Comunitdria. BQPC, 173fi1, 
8866 (AC i ALFP). 
Rec urs d" inconsr irucionaijtat imrpusat per c inqlranta - sis 
íiiprttats dei Congrés cuntra la Llei #Equipaments Corner- 
ciuls, BOPC, 214/I1,11010 (AC); 215/iI, 1 I080 (ALFP), 
Rscrrrs d' incunsiirwcionalitat interposat pel Govern de I'&- 
tat contra la Llei Municipal i de Mgim Local & Caralunya. 
BOPC, 2i6/iI, 12.132 (AC i A L P ) ;  23S/n, 12201 (ALFT). 
Hecim d'inconst~~ucionalitar interposat pel Govern de l' Es- 
tar contra la Llei de Regutlaci6 del Trmrport de Viatgers per 
Carretera mitjcnpnt Vehicles de Motor. BOPC, 224D, 
i 1469 (AC i ALFP); 24S/ í i ,  12902 (ALFP). 
Recurs d'inconstitucionalitut interposat pel Govern de SES- 
tat conrra la Elei de SuccewicS Intestada. BQPC, 224/II, 
11473 (AC i ALFP). 



kmirs d' iti~on~~~ittccinnuli~u~ intcrposnt pel Pariument conlm In 
Uei I611 987# &el 30 u% jdid, # Orútmcid dels Trun,q~~rt,s Terres- 
tres ( R ~ ~ o l ~ c i d  i3511i: ROPC, 222/il, i 1375, i 229iIí, 1,/865). 
ROK,  227JI1,l i758 (AC i A W ) ;  229fi1, I 1865 flect). 
lZecicrs 6' incoti,rtitucionaEidnr interposat pel Parlament coa- 
tru iu Llei Uqdnicn 5í1987, del 30 de jidinl, de Ddeguciú 
dc Fucultuts de ¡'Esfat rr les Cowutiitufs Aurilnoms en rehcid 
amb els Trunsports per Carretera i Cubie (Reducili  13SíII: 
ROPC, 222MT, 11375, 22í311J 11746, i 229lfl, Il86S). ROPC, 
227fiI,Z176- (AC i ALTT); 229m, 11865 (Red..). 
Recurs Ce inconstitucinmiitai wzterposwt p l  Govern de Sfktut con- 
tm Iu Llei Reguiadom íie I'AdrninivmcirS EJidrdulica de Catulu- 
nyu. B O E ,  239/Ti, 12390 (AC i ALFP); ZX?,M, 13367 (ALFP). 
Recim d' ineoPl,rtitucionnlitar interposut p d  Govern de i'& 
tat contri Iu Llei dincnmpatihilituts del Personal al Servci 
de b'Administrucic3 de la Generalitut. ROPC, 257/fl, 13656 
(AC); 258/IT, 13701 (ALFP). 
Recur.r d' incon,rtitucionaIimc intrrrposat per cinguantu-pa - 
pe ,senl.rrinrs contra la Llei per la giral s'aatableixen els Cri- 
teris de FinunGament del Pia Onic d'Ohres i Serveis de 
Cmdunyit i les Bases per CI Irr Sdeccih, la Distribucid i PI 
FitianGament de les OIwes i P I S  Serveis (1 imlnure-.hi. BOPC, 
2SR/Ii, 13707 (AC); fi/IIl, i 40 (ALFP). 

- Recrrrs inconsti~ucionalitdt interposns pel Govern de VES- 
tuf u m t m  iu Llei per  la q i t d  s'esmhleixm els Criteris de Fi- 
mqament del piu únic & Obres i Serveix de ~atu~unya i le,r 
lloses per n In Seleccr'b, la Diszribucid I el Finnnpment de 
les Qlwes i eis Serveis u incioiim-hi. BOPC, 258fl ,  13707 
(AC); fi/Jií, 140 (ALFP). 
Recurs nl incflnstituci~~n~liTat i n t q m w t  pel Pclrlnment con- 
tro iu LEei IOIJ988, dei 3 de muig, de l'elevisid Priva& (Re- 
snlucid 711iI: BOPC, 9MI, 196). ROPC, 10,  231 (AC i 
ALFP); 12,473 (T), 
Recrcra d' incnnstitucionalirr interposat pel Parlament de 
Catulwiya contra kt Ley 2411988, de 28 de Jlclin, d d  Merca- 
do de VaEure,r (Rcsnluoid 16/HI: BOPC, 19, 1072). ROPC, 
19,1138 (AC i ALFP). 
R m m  nl iricrrnszi~ucionuJitu~ interposat pel Prrrhient de 
Cutalicnya contra ¡u Ley 32i1988, de 10 de N o v i e m h ,  de 
Murcas (Resdució 37JI.l: BOPC, 38, 2h99). BOPC, 41, 
2812 (AC i ALW); 43,2943 (Rect.). 
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- Reciirs d' inconstitu~,Snr~nIitar interposat pel Parlament de 
Catalunya contra la Ley .39/1988, de 28 de Diciembre, 
Reguladora de dus Haciendíu Locales (Resolucid 5 W I I :  
BOPC, 53, 34093. ROPC, 53, 3424 (AC); 55, 3574 
(ALFP) . 
Rec urs d' In constitu c iona I itu t interposat pe I Govern de 
I'Estut contra In Llei 1311988, del 31 de Desembre, de 
Pressupost de la Generaiitat de Catalunya i de les Seves 
Entitats Autdnomes i de les Ensitats Gestores de Sa SeRu- 
retut Social per al 1989. BOPC, 67,4217 (AC); 78,4989 
( ALFP) . 
Recurs d'lnconstitucionalitat interposat pel Parlumenr de 
CutuCunya contra 10 Llei 411989, de I'E,rtur, del 27 de M u q ,  
de Comervadb dds Espais Naturals i de la Flora i la Fauna 
Silvestres (Resdrccih 741111: BOPC, 78). ROW, 78, 4997 
(AC); 88,5798 (ALFP). 
Recurs d'incnnsritucionalitaz interposat pel President del 
Govern contra Iu Llei 611989, de 25 de Maig, de Modflca- 
cid de la Llei 1511985, de I ' X  de Juliol, de Ccrixm d'Esialvi,r 
de Catalunya. BQPC, 92,5996 (AC); 95,6197 (ALFP), 
Recurs d' inconstimcionalitat intepsar pel Purlament de Catn- 
llinya contra la Llei de I'Esíat 20fJ989, del 28 de Juliol, 
CtMoptaciú de rhpost sobre la Re& de les Persottes Fhi- 
ques i de rlhpost Emaordinari sobre e¡ Patrimoni d p  lm Per- 
sones Ffsiqzws. DOPC, 102,6558 (AC); 104,6705 (-). 
Rcrcurs d inconstitu cionul itat interposat pel President del 
Govern de I'E,~sar contra la Llei 711991, del 27 d'nbril, de 
Filiacions. BOPC, 289,19749 (AC); 298,20241 (ALFP). 
Q iiestih d inconstitucionaiitat plantejada PE¡  Tribunal Supe - 
rior de Justfcia de Catalunya respecre a la Llei 911984, del 5 
de maq,  de Fires Comercials. BOPC, 304, 20801 (AC); 
314,21832 (ALFP). 
Rccrirs d' inconstitucionaiitat inierposat pel President del 
Govern contru la Llei 16lI991, del 10 de juliol, de les Poll- 
cies Locals de Catalunya BOPC, 316, 22021 (AC); 322, 
22477 (ALPI'). 
Recurs d'empura nhm. 16Sri19J, inferposat pel Gmp purla- 
mentari d'lniciutiva per Catalunya contra la Resoluciú de Sa 
Mesa dei Porlament de Cutahiya, de no-admi.wih a trdmir 
de la Propmicití de Llei per al Fument de la Pau. BOPC, 
322,22482 (AC); 330,23204 (ALFP). 
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