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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB T
VAT O CLOSES EN LA FORMUL

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei del Codi de família
Tram. 200-00028/05

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 59, 30.06.1998, DSPC

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia
de 1998, ha debatut el Dictamen de la Comi
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al 
Llei del Codi de família, i les esmenes rese
grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut d
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia
nya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reg
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya

LLEI DEL CODI DE FAMÍLIA
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t de Catalunya, en la sessió plenària tingu-
bril de 1981, va disposar la creació, en el si
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
cia conjunta, amb l’objectiu d’elaborar una
de llei d’adequació de la Compilació del
pecial de Catalunya a la realitat actual.

 va establir un calendari de treball basat en
t de dues etapes ben definides: la primera,
’adaptació de la Compilació a la Constitu-
la del 1978, i la segona, a l’adequació

s legal a les necessitats actuals de la socie-
litat catalana d’avui.

jectiu es va complir amb la promulgació de
984, del 20 de març, de modificació de la
 del dret civil especial de Catalunya, que,
res, passà a denominar-se Compilació del
 Catalunya, i amb el Decret legislatiu 1/

9 de juliol, pel qual es va aprovar el text
st cos legal.

xpressament es feia constar en l’exposició
’aquella Llei, la consecució del segon ob-
ria una tasca molt més complexa, que havia
r-se amb una consideració aprofundida de
a del dret civil català en el si de la nostra

questa incidència es va dur a terme durant
de Dret Civil de Catalunya, convocat pel
t de Justícia, amb motiu de la celebració

inc anys de la Compilació. El Simposi, que
mb la participació de tots els estaments del

 català, va tenir lloc els anys 1985 i 1986.

artir dels avantprojectes de llei elaborats
ment de Justícia i aprovats pel Govern, el
e Catalunya ha efectuat una intensa tasca
er a l’assoliment d’aquell segon objectiu
 del dret civil català a la realitat social ca-
i.

ció del dret civil de Catalunya dedicava
rticles al dret de família, dividits en quatre
er, sobre la filiació; el segon, sobre l’adop-
rticle); el tercer, sobre el règim econòmic

l’últim, sobre els heretaments, situats ara,
dament, en el si del dret successori.
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a d’aquesta regulació no responia a la ri-
et que regia a Catalunya –això sí, cada ve-
lidat–, sinó a les circumstàncies especials
 promulgar la Compilació. Per això, la re-
senvolupament d’aquest text exigeixen un
atiu considerable, que s’ha dut a terme se-
ica de les lleis especials, que, a més de

b el precedent de l’obra legislativa del Par-
là de l’època de la Segona República, ha
ldre les situacions que més necessitaven
 urgent, sense sotmetre-les a la demora in-
 empresa codificadora.

sent que aquesta tècnica ha estat utilitzada
 el propòsit que, arribat el moment oportú,
cials aprovades s’haurien de refondre en un
t per a cada una de les branques cabdals del
l de família, el de successions i el patrimo-
nsiu, aquest darrer, en termes generals, de
 de què tracten els llibres tercer i quart de
ió; susceptibles, a més, aquests tres textos,
’s altra vegada en un cos legal unitari: el
t civil de Catalunya.

esta metodologia, el Codi de successions
 mort va ser aprovat pel Parlament de Ca-
la Llei 40/1991, del 30 de desembre.

ecials en matèria de dret de família que han
des pel Parlament, seguint l’ordre cronolò-
ionen tot seguit:

, del 27 d’abril, de filiacions.

91, del 30 de desembre, sobre mesures de
els menors desemparats i de l’adopció,
per la Llei 8/1995, del 27 de juliol, d’aten-
ió dels infants i els adolescents.

1, del 30 de desembre, de la tutela i insti-
ars.

, del 30 de setembre, de modificació de la
 en matèria de relacions patrimonials entre

96, del 29 de juliol, d’aliments entre pa-

96, del 29 de juliol, de modificació de la
1, del 30 de desembre.

96, del 29 de juliol, de la potestat del pare
.

 heretaments han estat situats dins el dret
questa vasta obra legislativa conté totes les
jurídiques de caràcter familiar, amb la in-
fectes de la nul·litat del matrimoni, del di-
 separació judicial, susceptibles de regula-
vat de les que la Constitució espanyola re-
ssament a l’Estat, és a dir, les relacions
s relatives a les formes del matrimoni i les
lgun àmbit no reservat, que s’han deixat
ment de banda per raons d’oportunitat.

blert això, ha arribat el moment de la refo-
uesta obra legislativa en un cos legal uni-
t a la qual respon aquesta Llei del Codi de
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II

PRINCIPIS D’AQUESTA LLEI

Aquesta Llei substitueix tota la legalitat 
matèria d’institucions familiars i, per tant, 
va fins ara vigent de la Compilació i les lle
abans relacionades, que queden refoses en e
ficat.

La nova regulació és, naturalment, respectu
Constitució espanyola; amb els principis c
dret familiar català, susceptibles d’adequar-
transformació que ha experimentat la famí
en el curs del segle que finalitza; amb el text
pilació, i, molt particularment, amb les an
lleis especials que el Parlament ha aprovat. C
bé, totes les innovacions que reclama la so
lana d’avui.

La Constitució espanyola, concretament l
assegura la protecció social, econòmica i ju
família, però no desenvolupa aquesta pro
enllà dels fills, iguals davant la llei, i de le
marge de llur estat civil, i també respecte a l
que pretenen encapçalar una família forman
lla unida en matrimoni, institució garantid
cle 32 del text constitucional.

Igualment, el dret català ha considerat sempr
la institució social bàsica i la primera cèl·lu
cietat.

Però el vigor que el nostre dret ha conferit 
ció familiar i el sentit proteccionista que hi 
estat tothora compatibles amb el reconeixe
personalitat individual i de la màxima llib
persones que en formen part.

Aquesta Llei es mostra plenament fidel a t
principis. El propòsit de protecció de la fam
finalitats que li incumbeixen es posa en rel
de totes les institucions que regula, com e
entre altres, de les normes que limiten la di
de l’habitatge familiar; de la fixació dels
pare i de la mare envers els fills, que cara
relació paternofilial; del favor filii; de la po
substituir la intervenció judicial per l’aco
parents més pròxims del fill o filla per a r
desacords ocasionals del pare i la mare; de l
ça d’aquests, en la delació de la tutela, re
judicial; o de la reimplantació facultativa de
tutela, dins l’organisme tutelar.

El respecte d’aquesta Llei pel principi de l
de la voluntat s’evidencia amb el manteni
llibertat del pacte en l’elecció del règim eco
trimonial, i en l’aplicació, com a supletori, d
ració de béns. Aquest règim ha funcionat pa
a Catalunya durant molts anys, fins i tot desp
re en desús el sistema dotal, i es compagin
ment amb la progressiva incorporació de la
món del treball. Es manté com a factor c
incorporat en la Llei 8/1993, del 30 de se
possibilitat que el cònjuge que ha treballat 
sadament per a la casa o per a l’altre còn
obtenir una compensació econòmica en les
de crisi del matrimoni i, per tant, de possib
erior en
ormati-
specials
xt codi-
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taments –separació, divorci i nul·litat–, com a
protecció de la part més dèbil.

En aquest mateix marc del respecte de l’au
la voluntat pot incardinar-se la institució de l
segons la qual qualsevol persona amb plen
d’obrar pot designar i establir les condici
organisme tutelar, en previsió d’una futura
d’incapacitat.

Aquesta Llei també recull de la Compilació
cions dels règims econòmics matrimonials
vigor, propis d’algunes comarques de Catal
constitueix una mostra de la seva fidelitat a 
característic del nostre ordenament jurídic
predicament de què sempre han gaudit el 
respecte pels drets locals.

Aquesta és també una llei innovadora. A 
moltes innovacions que contenen les llei
objecte de la present refosa, i que ara s’hi m
n’hi han introduït d’altres, ja mencionades a
ho seran després en el curs d’aquest preàm

És, finalment, digna de menció l’eliminació
lació del dot, de la tenuta, de l’esponsalici o 
tantumdem, de l’aixovar i del cabalatge 
d’igualtat de béns i guanys, del tractament r
quals s’ocupa la disposició transitòria segon

Aquesta Llei és majoritàriament respectu
normativa de les lleis que són objecte de la
del, per tant, a llurs principis inspiradors, sen
però, dels ajustaments terminològics nece
alguns casos de fons, de les supressions i le
noves, aconsellables, sens dubte, a l’hora d
text plenament actualitzat.

III

ESTRUCTURA I CONTINGUT D’AQUESTA LLEI

Aquesta Llei està formada per dos-cents s
articles, una disposició addicional, sis d
transitòries i quatre disposicions finals.

El text consta de vuit títols, dividits en ca
quan cal, es divideixen en seccions. Els tí
següents:

I. Els efectes del matrimoni.

II. Els règims econòmics matrimonials.

III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni,
i de la separació judicial.

IV. La filiació.

V. L’adopció.

VI. La potestat del pare i de la mare.

VII. La tutela i les altres institucions tutela

VIII. Els aliments entre parents.

El títol I, relatiu al matrimoni i als seus efe
uns preceptes generals d’introducció i una r
les relacions personals entre els cònjuges q
raven en el dret propi de Catalunya o hi fi
manera dispersa.
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 novetat que representa l’intent de desju-
ls desacords entre els cònjuges, preveient la
 facultativa de determinats familiars, s’ha
igació de contribuir a les càrregues de la
ts els qui viuen sota un mateix sostre.

esta, es manté, com ja s’ha exposat, la ne-
consentiment del cònjuge no titular o, si de
a, de l’autoritat judicial per a la disposició
e familiar, i, també, sense alteracions sig-

la normativa vigent en matèria de contrac-
ònjuges, drets viduals, donacions per raó
ni fora dels capítols matrimonials i la regu-
sts.

ia, com és natural, es troba en la Compila-
lei 8/1993, del 30 de setembre, de modifi-
ompilació en matèria de relacions patrimo-
ònjuges.

gula els règims econòmics matrimonials,
l sistema de llibertat de pacte i, supletò-
nent també com a pauta el dret en vigor, el
 de béns, amb la compensació econòmica

reball desinteressat, introduïda en el nostre
 jurídic per la Llei 8/1993.

amb aquest correctiu, s’estableixen dues
ts: primera, que la reclamació de la indem-
tesa s’ha de formular en el primer procedi-
è es demani la separació, el divorci o la

atrimoni i, en els casos de nul·litat canòni-
ensa pontifícia, en el tràmit d’execució ci-
a, que el dret a aquesta compensació és
amb els altres drets de caràcter econòmic
correspondre al cònjuge que en surt bene-
serà tingut en compte en la fixació quanti-
ests.

 una altra innovació interessant la possibi-
anar, per raons d’economia processal, en
ediments o en els tràmits indicats, la divi-
s tinguts pels cònjuges en indivisió.

gim de separació de béns, es recullen de la
 les regulacions de l’associació a compres
el Camp de Tarragona; el pacte de convi-
a guadanyeria, de la Vall d’Aran; l’agerma-
cte de mig per mig, del dret de Tortosa, i,
ls criteris de l’esmentada Llei 8/1993, es
im de participació en els guanys i el règim
t, que tanca la normativa dels règims eco-

rimonials.

I s’introdueixen els efectes de la nul·litat del
del divorci i de la separació judicial.

t, l’article 149.1.8 de la Constitució no re-
tes matèries a l’Estat, les quals estan clara-
es en l’article 9 de l’Estatut. De fet, el Par-
 legislat en matèria relativa als efectes de la
a nul·litat i el divorci, sense cap veu que en
competència. Aquesta Llei refon i completa
slació, com ara en la indemnització com-
actual article 23 de la Compilació), els ali-
 parents i la potestat del pare i de la mare.

 de la mateixa nul·litat del matrimoni, del
la separació judicial sembla, efectivament,
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conjunturalment, però els efectes personals
, regulats ja en part, no presenten cap in-
d’oportunitat. Es tracta, ni més ni menys,
 nostres competències per desenvolupar i
ret civil de Catalunya.

s concep d’una manera global, tot compre-
gica o per naturalesa i l’adoptiva.

er naturalesa es regula específicament en el
ren com a referència el que disposa actual-

 7/1991, del 27 d’abril, de filiacions.

, en conseqüència, els principis rectors en
rar-se aquesta normativa i, per tant, el de la
igació de la paternitat i la maternitat, amb
e proves, reconegut històricament en el dret
 l’edat mitjana; el del favor filii, sense dis-
ant si es tracta d’un fill o filla dins el ma-
 fora d’aquest; la inclusió, dins la filiació

sa, de la que deriva de les tècniques moder-
undació assistida, compresa la fecundació
.

 remarcar, també, que el període previst en
 per a la impugnació de la paternitat, matri-
 matrimonial, serà ara de dos anys compta-
 del descobriment de les proves en què es
 impugnació, o de les altres circumstàncies
en l’esmentada Llei.

ula la filiació adoptiva, separadament de la
aturalesa per raons sistemàtiques i perquè

 al costat de la família adoptiva, de la famí-
alesa introdueix un element diferenciador
 un tractament legal independent.

ixò, i com sigui que aquesta regulació pren
Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre
 protecció dels menors desemparats i de
 manté íntegrament el principi d’equipara-
 entre la filiació per naturalesa i la filiació
’aquesta Llei no s’ha recollit finalment la
cció de les persones menors, principalment
a banda, és una matèria en la qual la gran

de l’Administració fa que sigui una regula-
 a més modificacions que les normes civils
 l’altra, perquè en aquests moments ja s’ha
sitat que es modifiqui en tota la part que
ervenció de l’Administració en l’adopció
nes menors desemparades; una modifica-
ix, que requereix un consens social ampli,
at plantejar-la en aquests moments.

egula la potestat del pare i de la mare, de-
ue substitueix la de «pàtria potestat», em-
rminologia més adequada als temps i a la
al, en què la titularitat i l’exercici d’aques-
s normalment compartida pel pare i per la

ulació, com ja s’ha indicat, constitueix una
l nostre ordenament civil, que mai no havia
màticament aquesta institució, i es fa ara
b la Llei 12/1996, del 29 de juliol, de la
pare i de la mare.

ncs, el plantejament favorable a la presèn-
o filla en les preses de decisions, espe-
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cialment a partir dels dotze anys, i se’n fac
nomia patrimonial, ja que, més enllà de l’em
formal, hom reconeix la intervenció del fi
aquest àmbit, el qual, a partir dels setze any
tra els béns adquirits amb la seva activitat, po
les autoritzacions judicials i, en lògica con
contribueix a les despeses familiars.

El títol VII regula la tutela i la curatela, segu
de la normativa de la Llei 39/1991, del 30 de
i la Llei 11/1996, del 29 de juliol, però am
particularitats que cal posar en relleu.

El sistema de tutela familiar, basat en la pre
la voluntat del pare i de la mare en la desig
persona que ha d’exercir la tutela, com a co
principi més ampli de llibertat civil, que ha 
dicionalment el model de tutela vigent a la 
talana, es modifica segons la supressió de l
protutor, que no havia arrelat; es perfila el
rendició de comptes de la tutela, i es refo
creació facultativa del consell de tutela, qu
tablir en els casos de tutela deferida per la m
sona a tutelar o pel pare i la mare d’aquesta
substitueix, en alguns casos, la intervenció
el control de l’actuació de la persona que 
tutela i pot concedir l’autorització per a d
actes que, en un altre cas, requereixen la ju

Finalment, es canvia la denominació del R
Tuteles i Autotuteles pel de Registre de No
Tutelars no Testamentaris, que s’ajusta mé
funció, i es preveu la preceptiva comunica
on es va constituir la tutela dels esdeveni
importants del funcionament del consell d
els casos en què s’hagi creat aquest òrgan.

A l’últim, el títol VIII regula l’obligació d
d’aliments entre parents –una altra novetat 
ordenament jurídic modern–, d’acord amb 
va de la Llei 10/1996, del 29 de juliol, d’a
tre parents.

En definitiva, aquesta Llei conté una norm
pleta i autònoma de totes les institucions 
dret de família, amb la sola excepció, per l
dites, de les relacions juridicocivils relative
mes del matrimoni.

La Llei substitueix, per consegüent, tot el d
lia vigent fins ara a Catalunya, i l’englob
text, degudament harmonitzat i modernitz
amb les necessitats i la realitat de la societ
d’avui.

TÍTOL I. ELS EFECTES DEL MATRIMONI

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. EL MATRIMONI

1. El matrimoni és una institució que dón
vincle jurídic, que origina una comunitat d
qual el marit i la muller han de respectar-se
mútuament i actuar en interès de la família
ges han de guardar-se fidelitat i prestar-se so

2. El marit i la muller tenen en el matrimon
xos drets i deures.
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ARTICLE 2. DOMICILI FAMILIAR

1. El marit i la muller determinen de com
domicili familiar. Davant terceres persone
meix que el domicili familiar és aquell on e
conviuen habitualment o bé un d’ells i la m
la família.

2. En cas de desacord respecte al domicili
dels cònjuges pot acudir a l’autoritat judi
determinarà en interès de la família als efe

ARTICLE 3. DIRECCIÓ DE LA FAMÍLIA

1. La direcció de la família correspon als do
de comú acord, tenint sempre en compte 
tots els seus membres.

2. En interès de la família, qualsevol dels c
actuar tot sol per a atendre les despeses fam
nàries, i es presumeix que el cònjuge que
consentiment de l’altre.

3. Cap dels cònjuges no es pot atribuir la re
de l’altre si no li ha estat conferida, llevat d
d’urgència o d’impossibilitat que l’altre cò
ti el seu consentiment.

4. A la gestió feta per un dels cònjuges en n
tre, li són aplicables les regles en matèria d
negocis.

ARTICLE 4. DESPESES FAMILIARS

1. Tenen la consideració de despeses famil
cessàries per al manteniment de la família
quació als usos i al nivell de vida familiar, i 

a) Les originades en concepte d’aliments en
tit més ampli, d’acord amb la definició que e
Codi.

b) Les d’adquisició i millora, si és de titular
ta, dels habitatges o d’altres béns d’ús de la f
tots els casos, les despeses de conservació. 
des de l’adquisició, de pagament de millore
tecs concedits amb la finalitat d’adquirir o 
a l’habitatge familiar o a d’altres béns d’ús
lia únicament tenen la consideració de des
liars, en la part que correspongui al valor d
es tracta de béns de titularitat d’un dels còn
règim de separació de béns o si es tracta de 
tius en els altres règims econòmics matrim
tots els casos també són despeses familiars
servació.

c) Les atencions de previsió, mèdiques i sa

2. També és considerada despesa familiar 
pels aliments en el sentit més ampli, dels 
muns que convisquin amb el marit i la mulle
peses originades pels altres parents que hi c
llevat, en ambdós casos, que no ho necessi

3. No tenen la consideració de despeses fa
derivades de la gestió i la defensa dels bén
excepte les que tenen connexió directa am
niment familiar. Tampoc no tenen la cons
despeses familiars les que responen a l’inter
d’un dels cònjuges.
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. CONTRIBUCIÓ A LES DESPESES DEL

T FAMILIAR

a que pactin, els cònjuges contribueixen a
 del manteniment familiar amb l’aportació
eball domèstic, amb la seva col·laboració
rofessional no retribuïda o amb retribució
n l’activitat professional o empresarial de
ge, amb els recursos procedents de la seva
els seus béns, en proporció als seus ingres-
sts no són suficients, en proporció als seus

entre conviuen amb la família, contribuei-
ionalment a aquestes despeses en la forma
er l’article 146.

 parents que conviuen amb la família hi
n, si és el cas, en la mesura de llurs possi-
cord amb les despeses que generen.

EURE D’INFORMACIÓ RECÍPROCA

s tenen l’obligació recíproca d’informar-se
ent de la gestió patrimonial que duguin a
nció al manteniment de les despeses fami-

EMORA EN ELS PAGAMENTS

ompliment per part d’una de les persones
ualsevol de les altres pot demanar a l’au-
ial, a part de l’efectivitat dels pagaments
ue acordi la prestació de les garanties o
e les mesures convenients per a assegurar
nts futurs. Aquestes mesures poden ésser
 o revocades.

ESPONSABILITAT

eres persones, ambdós cònjuges responen
t de les obligacions contretes per raó de les
iliars a què fa referència l’article 4, si es

peses adequades als usos i al nivell de vida
; en un altre cas, en respon el cònjuge que
obligació.

ISPOSICIÓ DE L’HABITATGE FAMILIAR

pendència de quin sigui el règim econòmic
l aplicable, el cònjuge titular, sense el con-
e l’altre, no pot dur a terme cap acte d’ali-
amen o, en general, de disposició del seu

bitatge familiar o en els mobles d’ús ordi-
comprometi l’ús, encara que es refereixi a
ises. Aquest consentiment no es pot exclou-
ni atorgar-se amb caràcter general. Si man-
timent, el jutge o jutgessa pot autoritzar

l’interès de la família o si hi concorre una
usta.

ctuat sense el consentiment o l’autorització
x l’apartat 1 és anul·lable, a instància de l’al-
 dels seus fills menors, si conviuen en l’ha-

s el termini de quatre anys des que en tin-
ement o des de la seva inscripció en el Re-
Propietat.

cedent l’anul·lació quan l’adquirent actua
 a títol onerós, si, a més, el titular ha mani-

festat qu
familiar,
mateix, e
dicis que
aplicable

4. En els
vorci, no
rització j
estat hab
titular o e
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immoble no tenia la condició d’habitatge
ara que sigui manifestació inexacta. Tan-
njuge que n’ha disposat respon dels perju-
gi pogut causar, d’acord amb la legislació

os de separació judicial, de nul·litat o de di-
 el consentiment de l’altre cònjuge ni l’auto-
cial per a disposar lliurement del que havia
e familiar, tret del cas en què el cònjuge no

ills tinguin dret a l’ús de l’esmentat habitat-
 la disposició es faci respectant aquest dret.

 RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE ELS CÒN-

 RÈGIM ECONÒMIC DEL MATRIMONI

econòmic matrimonial és el convingut en

a pacte, o en el cas que els capítols matri-
in ineficaços, el règim econòmic és el de
 béns.

 LLIBERTAT DE CONTRACTACIÓ

 es poden transmetre béns i drets per qual-
dur a terme entre ells tot tipus de negocis
cas d’impugnació judicial, els correspon la
ràcter onerós de la transmissió.

 PRESUMPCIÓ DE DONACIÓ

llida o concurs de creditors d’un dels còn-
ns adquirits per l’altre a títol onerós durant
r a la declaració o des de la data de la re-
n de presumir donats pel primer, llevat que
e, en el moment de l’adquisició, el matri-
separat judicialment o de fet o que l’adqui-
va d’ingressos o recursos suficients per a

 EMBARGAMENT DE COMPTES INDISTINTS

bargament de comptes indistints per deu-
 d’un dels cònjuges, el cònjuge no deutor
e de l’embargament els imports que acre-
rtanyen amb caràcter exclusiu, llevat que
tit expressament l’obligació contreta pel
tor.

 DONACIONS FORA DE CAPÍTOLS

ns entre cònjuges fetes fora de capítols
ls són revocables en els casos generals de
 donacions, per bé que, en el cas de super-

lls, la revocació només té efecte si es trac-
muns.

 ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS

ERA. DISPOSICIONS GENERALS

 CONTINGUT

ítols matrimonials, hom pot determinar el
mic matrimonial, convenir heretaments, fer
establir les estipulacions i els pactes lícits
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que es considerin convenients, àdhuc en pre
ruptura matrimonial.

2. Els capítols matrimonials es poden atorg
després del casament. Els atorgats aba
produeixen efectes a partir de la celebració
moni.

ARTICLE 16. CAPACITAT

1. Poden atorgar capítols matrimonials els
contreure vàlidament matrimoni, però ne
escau, els complements de capacitat que 
guin.

2. No cal la intervenció del defensor o defe
cial en les disposicions establertes pel pare
favor dels seus fills menors no emancipats,
hi hagi reserva de drets a favor d’aquells, s
no hi hagi contraposició d’interessos, cas e
d’aplicar el que disposa l’article 157.

ARTICLE 17. FORMA I INSCRIPCIÓ

1. Els capítols matrimonials i llurs modifica
d’atorgar en escriptura pública.

2. Els capítols matrimonials, i llurs modi
també els pactes, les resolucions judicials 
que canviïn o modifiquin el règim econòmi
nial, no són oposables a terceres persones m
facin constar en la inscripció del matrimoni 
tre Civil, i, si és el cas, en els altres registre
legislació dels quals ho estableixi.

ARTICLE 18. MODIFICACIÓ

1. Per a la modificació dels capítols o per a
sense efecte, cal el consentiment de totes le
que els havien atorgat, o dels seus hereus, s
cació afecta drets que aquelles haguessin c

2. La modificació del règim econòmic ma
dels pactes successoris recíprocs entre còn
resolució, i també dels establerts per ells a
fills, la poden acordar exclusivament els còn
se necessitat d’acord de les altres persones
concorregut en els capítols ni dels hereus.

ARTICLE 19. DRETS ADQUIRITS

La modificació del règim econòmic matr
afecta els drets adquirits per terceres perso

ARTICLE 20. INEFICÀCIA PER NUL·LITAT O DIVO

1. Els capítols queden sense efecte si el m
declarat nul o es dissol per divorci.

2. Si el matrimoni es dissol per divorci, cons
càcia:

a) Els heretaments i les donacions a favo
contraents, si l’afavorit o afavorida continu
per a la casa i hi ha descendència del matr
ineficaços l’usdefruit vidual i els altres d
escau, s’hagin pactat en forma accessòria 
cònjuge d’aquell o d’aquella. Si no es cont
llant per a la casa o no hi ha descendència, i
cònjuge contreu nou matrimoni, l’heretam
nació esdevenen revocables per la sola volun
retant o donant.
ió d’una
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b) Els heretaments a favor de la descendèn
trimoni, en consideració al qual es varen 
capítols. Els heretaments purs esdevenen re

c) El reconeixement de fills fet per qualsevo
juges.

SECCIÓ SEGONA. LES DISPOSICIONS PER RAÓ DE

ATORGADES EN CAPÍTOLS MATRIMONIALS

ARTICLE 21. DONACIONS CAPITULARS

1. Les donacions atorgades pel pare i la m
comuns, sense designació de parts, s’enten
tots dos a mitges.

2. Els béns donats conjuntament als contraen
juges pertanyen a tots dos en proindivís ordin
iguals, llevat que el donant no ho disposi altr

ARTICLE 22. REVOCACIÓ

Les donacions atorgades en capítols matrim
cament són revocables per incompliment de
en el termini d’un any, comptador a partir d
pliment, si bé poden ésser reduïdes, en allò
tin inoficioses per raó de llegítimes, en cas 
vència o supervenció de fills.

ARTICLE 23. ACTES FRAUDULENTS

1. Són nuls, encara que s’atorguin a nom d
na interposada:

a) Les retrodonacions fetes posteriorment p
donatari a favor de l’heretant o del donant,
hereus, de béns compresos en un heretame
donació atorgada en capítols matrimonials

b) Els actes posteriors del donant o de l’h
disminució, derogació o perjudici de la do
l’heretament, i els de l’hereu o del donatari q
senti.

2. Es presumeixen fraudulents, en particular
feta pel pare o la mare al fill o filla de béns
en un heretament o en una donació atorgada
matrimonials, si el pagament del preu cons
per confessió i el reconeixement de deutes f
a favor del pare o de la mare, si no en const
per altres mitjans de prova.

3. Igualment és ineficaç qualsevol acte o
adreçat a eludir les prohibicions establerte
article.

SECCIÓ TERCERA. L’USDEFRUIT UNIVERSAL CA

ARTICLE 24. CONTINGUT

L’usdefruit universal reservat o atribuït 
matrimonials ha de tenir el contingut establ
ticle 69 del Codi de successions.

ARTICLE 25. OBLIGACIÓ DE FER INVENTARI

1. L’usufructuari universal designat en cap
fer inventari de tots els béns i els drets del c
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 l’hagi dispensat d’aquesta obligació en el
tiu o en el que el modifiqui.

ri s’ha de formalitzar en escriptura pública i
ietaris poden intervenir en la formalització.

 TERMINI

tuari ha de fer l’inventari en el termini es-
s capítols matrimonials i, si els capítols no
el termini, dins els sis mesos següents a la
sant.

uctuari no ha fet inventari dins els terminis
r l’apartat 1, qualsevol persona interessa-
nar a l’autoritat judicial que es faci, amb la
nció i amb la concurrència dels qui n’hagin
pràctica. El nou termini ha d’ésser de tres
ésser prorrogat per un termini igual, per una

 DISPENSA DE CAUCIÓ

o es disposi altrament, l’usufructuari uni-
nat en capítols matrimonials no ha de pres-
a de caució.

 EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT

universal convingut en capítols matrimo-
geix per les causes generals. També s’extin-
usufructuari incompleix els deures que li
 en virtut de l’article 69 del Codi de succes-

 EXTINCIÓ ANTICIPADA

it pactat per un cònjuge a favor de l’altre,
 interessades poden demanar que es declari
e l’usdefruit si el cònjuge supervivent:

eclarat indigne de succeir el premort.

a els fills comuns sota potestat o en negli-
nt la cura.

 INALIENABILITAT DE L’USDEFRUIT

universal capitular és inalienable, sens per-
amb el consentiment dels nus propietaris,
ts béns determinats en els termes i les con-

 estableix l’article 69 del Codi de succes-

. LES DONACIONS PER RAÓ DE MATRIMONI

ORA DELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS

 RÈGIM

ns atorgades fora de capítols matrimonials
ontraents a favor de l’altre en consideració
i i les que atorguin altres persones per la
 es regeixen per les regles generals de les
llevat del que disposen els articles 32, 33 i

 DRET A LA RESTITUCIÓ

cions a què es refereix l’article 31 estan
 al fet que s’arribi a celebrar el matrimoni.

Si aquest
ni d’un a
pot revoc
és admis
l’ús, d’ac

2. El don
res neces
tres millo
sulta dan

ARTICLE 
GRAVATS

1. Les do
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devé impossible o si no té lloc en el termi-
des del lliurament del bé donat, el donant
la donació i reclamar-ne la restitució, i no
e cap altre deteriorament que el causat per
 amb la naturalesa del bé.

 ha d’indemnitzar el donatari de les millo-
ies i útils fetes al bé donat. Pel que fa a al-
, el donatari pot prescindir-ne si no en re-
er a la cosa donada o no es devalua.

 DONACIONS CONDICIONALS, MODALS I DE BÉNS

ions per raó de matrimoni, atorgades fora
es poden sotmetre a condicions i modes.

onat és subjecte a càrrega o gravamen, el
stà obligat a l’alliberament corresponent.

 REVOCACIÓ

ns a què es refereix l’article 31 també es
ar per la causa i en el termini establerts per
n matèria de donacions capitulars.

LS DRETS VIDUALS FAMILIARS

 DRET AL PARAMENT DE L’HABITATGE

n al cònjuge supervivent, no separat judi-
e fet, la propietat de la roba, del mobiliari
ue constitueixen el parament de l’habitatge
o es computen els dits béns en el seu haver

jecte del dret de predetracció a què fa re-
artat 1 els béns que hagin estat de titulari-
ge premort i que consisteixin en joies o

ístics o històrics, ni altres que tinguin un
rdinari atès el nivell de vida del matrimo-
oni relicte. Tampoc no ho són els mobles

cia familiar, si el cònjuge premort n’ha dis-
tes d’última voluntat en favor d’altres per-

 L’ANY DE VIDUÏTAT

ny següent a la mort d’un dels cònjuges, el
que no sigui usufructuari universal del pa-
remort té dret a habitar tot l’habitatge con-
acultat per a prendre’n possessió, i a ésser
càrrec d’aquest patrimoni, en consonància
ll de vida que havien mantingut els cònju-
 importància del patrimoni. Aquest dret és
t dels altres que puguin correspondre al
ervivent en virtut de la defunció del pre-

e supervivent separat judicialment o de fet
 drets a què fa referència l’apartat 1, i els
e cas, si, durant l’any següent a la mort del
torna a casar o passa a viure maritalment
a persona, i també si abandona o negligeix
s fills comuns sota potestat. En cap cas no
a tornar l’import dels aliments percebuts.
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TÍTOL II. ELS RÈGIMS ECONÒMICS MATRIMONI

CAPÍTOL I. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS I L
AMB PACTE DE SUPERVIVÈNCIA

SECCIÓ PRIMERA. EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE

ARTICLE 37. CONTINGUT

En el règim de separació de béns, cada cò
propietat, el gaudi, l’administració i la lliure
de tots els seus béns, dins els límits establert

ARTICLE 38. BÉNS PRIVATIUS

En el règim de separació de béns, són propi
cun dels cònjuges tots els que tenia com a t
va celebrar el matrimoni i els que adquire
per qualsevol títol.

ARTICLE 39. ADQUISICIONS ONEROSES

En les adquisicions fetes a títol onerós per u
juges durant el matrimoni, si consta la titu
béns, la contraprestació s’entén pagada am
l’adquirent. En el cas que la contraprestaci
xi de l’altre cònjuge, se’n presumeix la don

ARTICLE 40. TITULARITATS DUBTOSES

En cas de dubte sobre a quin dels cònjuges
gun bé o dret, s’entén que correspon a to
meitats indivises, llevat que es tracti de bé
que siguin d’ús personal o que estiguin d
destinats al desenvolupament de l’activita
cònjuges i que no siguin d’extraordinari val
qual es presumeix que pertanyen a aquest.

ARTICLE 41. COMPENSACIÓ ECONÒMICA P

TREBALL

1. En els casos de separació judicial, divorc
el cònjuge que, sense retribució o amb una
insuficient, ha treballat per a la casa o per a 
juge té dret a rebre d’aquest una compensa
mica, en el cas que s’hagi generat, per aq
una situació de desigualtat entre el patrim
dos que impliqui un enriquiment injust.

2. La compensació s’ha de satisfer en met
d’acord entre les parts o si l’autoritat judici
sa justificada, autoritza el pagament amb bé
juge obligat. El pagament ha de tenir efect
mini màxim de tres anys, amb meritació d’i
des del reconeixement, cas en el qual pot
judicialment la constitució de garanties a fav
juge creditor.

3. El dret a aquesta compensació és compati
altres drets de caràcter econòmic que corr
cònjuge beneficiat, i ha d’ésser tingut en co
la fixació d’aquests altres drets.

ARTICLE 42. EXERCICI DEL DRET A LA COMPE

1. El dret a la compensació econòmica es
l’article 41 només es pot exercir en el prim
ment en el qual se sol·liciti la separació, el 
nul·litat, i, per tant, no es pot formular en
procediment subsegüent de nul·litat o divorc
COMPRES

NS

ge té la
sposició
r la llei.

e cadas-
 quan es
 després
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itat dels
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rtany al-
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’un dels
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ltre còn-
 econò-
t motiu,
i de tots
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per cau-
del còn-
 un ter-

rès legal
ordar-se
del còn-

 amb els
onen al
te per a

CIÓ

lert per
procedi-
orci o la
ventual
evat que

hi hagi hagut reconciliació i nova convivènc
d’aquesta.

2. En el cas de resolucions dictades pels trib
siàstics en què es declari la nul·litat de matri
nic o de decisions pontifícies sobre matrim
consumat, el dret establert per l’article 41 no
exercir en el tràmit de la seva execució, dav
dicció civil.

ARTICLE 43. DIVISIÓ DELS BÉNS EN PROINDIVÍ

1. En els procediments de separació, divor
i d’execució en l’ordre civil de les resolu
decisions eclesiàstiques a què fa referència 
de matrimonis subjectes al règim de separac
qualsevol dels cònjuges pot exercir simu
l’acció de divisió de cosa comuna respecte 
guin en proindivís. Si els béns afectats són
l’autoritat judicial ho estima procedent, aq
ésser considerats en conjunt, als efectes de

2. Si la sentència dóna lloc a l’acció de d
cosa comuna, es pot procedir a la indicada 
béns en el tràmit d’execució de la sentènci

SECCIÓ SEGONA. LES COMPRES AMB PACTE

VIVÈNCIA

ARTICLE 44. RÈGIM DELS BÉNS

1. Els cònjuges que, en règim econòmic de
comprin béns conjuntament i per meitat po
en el mateix títol d’adquisició que, quan es p
mort de qualsevol d’ells, el supervivent esd
tular únic de la totalitat.

2. Mentre visquin els dos cònjuges, els bén
amb aquest pacte s’han de regir per les 
güents:

a) No poden ésser alienats ni gravats, si no é
de tots dos.

b) Cap dels cònjuges no pot transmetre a te
sones el seu dret sobre els béns.

c) Cal mantenir necessàriament la indivisió

3. En els béns comprats per ambdós cònjuge
te de supervivència, l’adquisició de la parti
premort s’ha de computar en l’herència d’
efectes del càlcul de la llegítima, i, si és e
d’imputar en pagament a compte de la qua

ARTICLE 45. INCOMPATIBILITAT AMB L’HERETA

El pacte de supervivència esdevé ineficaç
cònjuges adquirents ha atorgat un heretamen
tercers contraents o ha atorgat un heretame
vor dels seus fills i l’heretament resulta efi
rir l’heretant.

ARTICLE 46. EXTINCIÓ

1. El pacte de supervivència s’extingeix pe

a) L’acord dels dos cònjuges durant el mat

b) La renúncia del supervivent.
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ació de la meitat del bé com a conseqüèn-
argament establert per l’article 47.

ort d’un dels cònjuges hi hagués en tràmit
a de separació, de divorci o de nul·litat del
els hereus del premort poden prosseguir
tejada als efectes de la declaració d’extin-
e de supervivència.

sos a què es refereix l’apartat 1 i en els ti-
l’article 45, llevat que s’estipuli altrament,
 i l’extinció del pacte de supervivència de-
 cotitularitat dels cònjuges, o del cònju-
ent i dels hereus del premort, o bé del còn-
or i de l’adjudicatari de la meitat del cònju-
n proindivís ordinari.

 EMBARGAMENT

r d’un dels cònjuges per deutes propis o per
liars pot demanar l’embargament sobre la
el deutor té sobre els béns comprats amb
ervivència.

ament s’ha de notificar al cònjuge que no
 el litigi.

EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS

ERA. DISPOSICIONS GENERALS

 CONTINGUT

 econòmic matrimonial de participació en
atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el
l’extinció del règim, el dret a participar en
obtinguts per l’altre durant el temps que
 hagi estat vigent.

gim s’ha de convenir en capítols matrimo-
eix, en tot allò que no s’hi prevegi, per les

s d’aquest capítol. En darrer terme, durant
ncia es regeix per les normes del règim de
 béns, incloses les relatives a les compres
e supervivència.

. AUTONOMIA PATRIMONIAL CONSTANT MATRI-

atrimoni, cada cònjuge té la propietat, el
inistració i la lliure disposició dels seus

é el deure d’informar adequadament l’altre
estió patrimonial.

 EL PACTE DE PARTICIPACIÓ DESIGUAL

que atribueixi una participació diferent de
ls guanys solament és vàlid si s’estableix
r recíproc i igual a favor de qualsevol dels

esa del pacte determina la participació en
ls guanys.
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tot cas pe
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 EXTINCIÓ NECESSÀRIA

 participació en els guanys s’extingeix en

ució o la declaració de nul·litat del matri-

ció judicial.

n capítols matrimonials.

 EXTINCIÓ JUDICIAL

participació també es pot extingir anticipa-
decisió judicial, a petició d’un dels cònju-
 concorri alguna de les circumstàncies se-

ció de fet per un període superior a un any.

liment greu o reiterat del deure d’informar
nt l’altre cònjuge, que estableix l’article 49.

ó patrimonial irregular que comprometi
s interessos de qui sol·licita l’extinció.

 del cònjuge en una situació que compro-
nt els interessos de qui sol·licita l’extinció.

 EFECTES DE LA RETROACCIÓ

sits en què l’extinció sigui conseqüència
cia dictada amb ocasió de les causes esta-

articles 51 i 52, l’extinció del règim es re-
oment de presentació de la demanda.

NA. LA LIQUIDACIÓ DEL RÈGIM

 INICI DE LA LIQUIDACIÓ

da extingit el règim de participació en els
 fa la liquidació als efectes de la fixació del
rticipació, establint la diferència entre el
nal i l’inicial de cada cònjuge.

el moment de l’extinció del règim, i fins
gi determinat el crèdit de participació que
ap cònjuge no pot disposar dels seus béns
sentiment de l’altre cònjuge o dels seus
e cas hi manca, sense autorització judicial,

llò que constitueixi la seva activitat normal

 DETERMINACIÓ DE L’ACTIU

inar els guanys obtinguts per cadascun dels
an de comptabilitzar, segons el valor que

l moment de la liquidació:

éns de cada cònjuge que subsisteixin quan
 el règim, amb deducció de les obligacions
els gravàmens constituïts en garantia dels
ulars de qualsevol dels cònjuges.

lienats a títol gratuït durant la vigència del
s l’estat material en el moment de l’aliena-
e el cònjuge no alienant l’hagi consentida
pressament a comptabilitzar-los. Se n’ex-

tot cas, els béns objecte de liberalitats fetes
tat amb l’ús i de donacions atorgades a al-
lls del donant per raó de matrimoni o per
una ocupació.
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c) Els béns alienats a títol onerós durant la v
règim per tal de disminuir fraudulentament 
segons l’estat material en el moment de l’
amb independència del preu que s’hagi fe
també el valor de les obligacions o dels 
constituïts també fraudulentament.

d) Els béns destruïts o deteriorats, en les m
cumstàncies indicades en la lletra c.

ARTICLE 56. DETERMINACIÓ DEL PASSIU

1. Del total resultant segons l’article 55 s’ha
si subsisteixen, i segons el valor que tingui
ment de la liquidació:

a) Els béns que integraven el patrimoni de c
ge al començament del règim, excepte els
rendes que hagin pogut produir, els adquiri
vigència del règim per donació, herència o
subrogats d’uns i altres, segons l’estat ma
moment d’iniciar-se el règim o en el mome
quisició, amb deducció de les càrregues que
sin en aquell moment.

b) Les quantitats procedents d’indemnitz
danys corporals o morals de la persona o p
alimentàries o d’invalidesa, o altres de car
ment personalíssim.

c) Els deutes contrets durant la vigència de
qualsevol dels cònjuges amb vista al mant
les despeses familiars, encara que no s’hag
Aquesta deducció s’ha de fer d’acord amb
de contribució a les despeses familiars.

2. Els cònjuges poden acreditar pels mitjan
prova els béns que integraven llur patrimoni
çar el règim. L’inventari practicat per ambdó
o per un d’ells amb la conformitat de l’altr
meix exacte.

ARTICLE 57. DETERMINACIÓ DEL CRÈDIT

Si no hi ha un pacte vàlid que estableixi un
ció diferent, el crèdit de participació es dete
segueix:

a) Si únicament un dels cònjuges ha obting
l’altre o els seus successors tenen dret a la
valor d’aquests guanys.

b) Si tots dos cònjuges han obtingut guany
gi obtingut menys, o els seus successors, ten
meitat de la diferència entre el valor dels 
guanys i el dels guanys de l’altre cònjuge.

SECCIÓ TERCERA. PAGAMENT DEL CRÈDIT DE P

ARTICLE 58. FORMA I TERMINI DE PAGAMENT

1. El crèdit de participació s’ha de pagar e
la persona deutora ho demana, l’autoritat j
concedir un ajornament per pagar el crèdit
pació o la possibilitat de pagar-lo a termin
que la petició es fonamenti en un interès at
garanteixi suficientment el deute.

2. Ni l’ajornament del pagament ni el paga
minis no poden excedir els tres anys. Un co
el crèdit de participació merita interessos le
ncia del
 guanys,
enació i
onstar, i
vàmens

ixes cir-

e deduir,
n el mo-
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ial en el
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ICIPACIÓ

iners. Si
icial pot
 partici-
 sempre
ible i es

nt a ter-
oncedit,
ls.

ARTICLE 59. PAGAMENT EN BÉNS

1. No obstant el que disposa l’article 58, 
participació es pot pagar amb l’adjudicac
concrets, per acord de les persones interess
grat tot, l’adjudicació de béns en pagamen
demanada unilateralment pel deutor o de
creditor o creditora, i l’autoritat judicial po
la si hi ha un interès atendible.

2. Si el règim s’extingeix per la mort d’un 
ges i el supervivent té dret a participar en 
pot demanar que, en pagament del seu crèd
cipació, se li adjudiqui l’habitatge conjugal
de l’habitatge fos superior al del crèdit de p
l’adjudicatari ha de pagar la diferència en d

ARTICLE 60. ACTES EN FRAU DEL CRÈDIT

1. Si el deutor o deutora no té béns suficien
tisfer el crèdit de participació, el creditor o c
demanar la rescissió de les alienacions fete
o aquella a títol gratuït i sense el seu consen
rant la vigència del règim, llevat de les fetes 
fills per raó de matrimoni o per facilitar-los
ció, i també les fetes a títol onerós en frau d

2. Aquestes accions caduquen al cap de quat
de l’extinció del règim i no són proceden
béns estiguin en poder de terceres persones
a títol onerós i de bona fe.

3. El creditor o creditora o els seus succes
demanar l’anotació de la demanda de recl
crèdit de participació en els registres públic
nents.

CAPÍTOL III. L’ASSOCIACIÓ A COMPRES I MILL

ARTICLE 61. RÈGIM

1. L’associació a compres i millores, pròpi
de Tarragona i d’altres comarques, exigeix p
en capítols matrimonials.

2. En tot allò que no regulin els pactes de la
del règim ni aquest capítol, l’associació a
millores es regeix pel costum de la comarca
ha, per les disposicions del règim de particip
guanys, en la mesura que ho permeti la sev
sa específica.

3. Cada cònjuge pot associar l’altre a les co
millores que faci durant el matrimoni. Ta
establir l’associació amb caràcter recíproc 
als cònjuges llurs ascendents, tant si els han
ment com si no.

4. S’entén per compres els béns que, constan
ció, adquireixi qualsevol de les persones a
títol onerós o obtingui per la seva professió
dústria o el seu treball.

5. Es consideren millores els augments de
béns de qualsevol persona associada deguts
útils, inversions en pagament de deutes o 
redempció de censos i censals.
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CAPÍTOL IV.

ARTICLE 64.
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règim, és ap
les normes g

3. La comu
cònjuges en
pacte d’ager
vol títol men
lucres de to

4. Qualsevo
inscripció d
faci constar

5. L’adminis
cònjuges.
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CAPÍTOL V
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ARTICLE 65.
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69.
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 ADMINISTRACIÓ

stració de l’associació a compres i millores
 la persona associada que s’indiqui en els
no hi ha designacions, correspon a tots els

strador únic de l’associació, si escau, pot,
sola intervenció, disposar a títol onerós dels
 constitueixen, però no fiançar en nom de
, si no és per a profit de la família.

 particulars de cada persona associada gra-
ament la seva part.

 LIQUIDACIÓ

ó dels guanys de cada persona associada es
oment de la seva mort o de l’extinció del

ot efectuar amb diners o amb altres béns de
.

 L’AGERMANAMENT O PACTE DE MIG PER MIG

 RÈGIM

nament o pacte de mig per mig, propi del
osa, s’ha de convenir en capítols matrimo-
 o després de la celebració del matrimoni.

e no prevegin els pactes de la constitució del
licable el costum del lloc i, si manca aquest,
enerals del règim de comunitat de béns.

nitat inclou tots els béns que tinguin els
 casar-se o en el moment de convenir el
manament, els que adquireixin per qualse-
tre el matrimoni subsisteixi i els guanys o

ta mena que obtinguin durant la unió.

l dels cònjuges pot exigir sempre que en la
els béns o dels drets adquirits per l’altre es
 que formen part de l’agermanament.

tració de la comunitat correspon a ambdós

ació de l’agermanament s’ha de fer adjudi-
tat els béns que inclogui entre els cònjuges
njuge supervivent i els hereus del premort.

. EL PACTE DE CONVINENÇA O MITJA

 RÈGIM

ença, o mitja guadanyeria, associació co-
Vall d’Aran, requereix pacte exprés en ca-
monials.

lò que no sigui previst en els pactes de la
del règim ni en aquest article, s’han d’apli-

 de la Vall d’Aran i el capítol X del privi-
at de la Querimònia.

nveni també pot ésser establert amb el pare
 fill o de la filla, i àdhuc amb estranys, pac-
 béns guanyats i els que es guanyaran que-
munitat mentre subsisteixi l’associació.

ges han de contribuir per parts iguals al
t de les despeses derivades del règim i el

govern d
dos, si no

CAPÍTOL 

ARTICLE 

1. En el r
cònjuges
obtinguts
són atrib

2. El règ
capítols m
estableix

ARTICLE 

1. Són co
béns i els
de conve
quireixin
guanys o

2. Si no h
dels béns
comuns.

3. Qualse
cripció d
constar q

ARTICLE 

1. Són bé

a) Aquel
capítols.

b) Els ad

c) Els ad
restitució

d) Els ad
tius.

e) Les q
danys m

f) Els nec
i els obje
extraordi

2. L’excl
es pot op
registres
condició

ARTICLE 

1. Si no h
correspo

2. Quals
amb càrr
en atenc
què fa ref
tuació co
l’altre.

3. Si un d
o comerç
sentimen
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 casa i han de dividir, a la mort d’un d’ells
 ha fills, els guanys i els augments.

 EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS

 CONTINGUT

m de comunitat de béns, tots els béns dels
devenen comuns i els guanys o beneficis
istintament per qualsevol dels cònjuges els
 per meitat, llevat que es pacti altrament.

de comunitat de béns s’ha de convenir en
rimonials i es regeix, en tot allò que no s’hi
er les disposicions d’aquest capítol.

 BÉNS COMUNS

ns, llevat el que disposa l’article 68, tots els
ets que tinguin els cònjuges en el moment
el règim de comunitat de béns, els que ad-
r qualsevol títol durant el matrimoni i els
res de tota mena que n’obtinguin.

a pacte en contra, els fruits i els productes
vatius de cada cònjuge, si n’hi ha, són béns

l dels cònjuges pot demanar que, en la ins-
béns o dels drets adquirits per l’altre, es faci
forma part de la comunitat.

 BÉNS PRIVATIUS

privatius de cada cònjuge:

ls quals s’atribueixi aquesta condició en

rits per donació, herència o llegat.

rits amb clàusula reversional o gravats de
eïcomissària.

rits per subrogació real d’altres béns priva-

titats procedents d’indemnitzacions per
s.

aris per a l’exercici de la professió i la roba
s d’ús personal que no siguin d’un valor
i.

 d’un bé o d’un dret de la comunitat només
r a terceres persones des que consti en els
lics o des que la tercera persona coneix la

vativa.

 GESTIÓ

a pacte, l’administració dels béns comuns
tots dos cònjuges.

l dels cònjuges pot contreure obligacions
 la comunitat i disposar dels béns comuns
l sosteniment de les despeses familiars a
ncia l’article 4. Per als altres actes, cal l’ac-
nta o la d’un d’ells amb el consentiment de

 cònjuges exerceix una professió, indústria
o fa valent-se de béns comuns amb el con-
 l’altre, pot realitzar tot sol i en relació amb
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 i també, si
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s dels fills,
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béns mobles els actes, fins i tot de disposi
guin conseqüència de l’exercici normal d’a
tivitats.

ARTICLE 70. DISPOSICIÓ DELS BÉNS COMUNS

Si no hi ha pacte, els actes de disposició de
muns requereixen el consentiment d’ambdó
o, si manca el consentiment d’un, l’autoritza
que es pot atorgar en interès de la família, 
corre una altra causa justa.

ARTICLE 71. RÈGIM DELS BÉNS PRIVATIUS

1. Cadascun dels cònjuges administra i d
béns privatius amb independència de l’altr

2. Els béns comuns no responen dels deut
per qualsevol dels cònjuges, derivats de l
l’administració dels béns privatius, llevat d
suficiència dels béns privatius del cònjuge
aquest cas, la persona creditora pot deman
gament dels béns comuns, que ha d’ésser
l’altre cònjuge, el qual pot exigir la disso
comunitat i que l’embargament tingui llo
meitat corresponent al cònjuge deutor.

ARTICLE 72. ATENCIÓ DE LES DESPESES FAMIL

En el règim de comunitat de béns, els béns c
ponen preferentment pels deutes contrets e
manteniment de les despeses familiars i, si
ficients, s’aplica el que estableix l’article 5
de responsabilitat per aquestes despeses.

ARTICLE 73. EXTINCIÓ DEL RÈGIM

El règim de comunitat de béns s’extingeix
per:

a) La dissolució o la declaració de nul·litat de
ni.

b) La separació judicial.

2. El règim de comunitat també es pot exti
padament per decisió judicial, a petició d’u
juges, quan hi concorri alguna de les circ
següents:

a) La separació de fet per un període sup
anys.

b) La gestió patrimonial irregular que c
greument els interessos de la família.

ARTICLE 74. DETERMINACIÓ I VALORACIÓ DEL

1. Als efectes de la divisió de la comunitat,
nació dels béns comuns i dels béns privatiu
referència al temps de la dissolució.

2. Els béns comuns que es posseeixin en el 
la dissolució de la comunitat es computen
valor que tinguin en el moment de fer-ne la

ARTICLE 75. DIVISIÓ DELS BÉNS COMUNS

1. En el cas d’extinció de la comunitat, els b
es divideixen entre els cònjuges o entre el c
pervivent i els hereus del premort a parts ig
que s’hagi convingut altrament.
, que si-
elles ac-

béns co-
ònjuges
 judicial
i hi con-

osa dels

contrets
inença i
as d’in-
utor. En
’embar-
tificat a
ió de la
sobre la

S

uns res-
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 són su-
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prometi
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uidació.

 comuns
juge su-
ls, llevat

2. En el supòsit regulat per l’apartat 1, si 
conjugal i els seus mobles d’ús ordinari tene
ció de béns comuns, el cònjuge superviven
nar que li sigui atribuïda la propietat d’aque
pagament de la seva quota. Si el valor és 
valor de la seva quota, l’adjudicatari ha de 
ferència en diners.

3. En la divisió, els cònjuges poden recupe
que abans de l’inici del règim de comunita
seva propietat i que subsisteixin en el mom
tinció, segons l’estat inicial. Els altres béns
res fetes en els béns aportats s’inclouen en l
la comunitat i, si el valor d’aquells béns és
valor de la quota, l’adjudicatari també ha 
diferència en diners.

TÍTOL III. ELS EFECTES DE LA NUL·LITAT DEL 
DEL DIVORCI I DE LA SEPARACIÓ JUDICIAL

 ARTICLE 76. ASPECTES OBJECTE DE REGULAC

1. En els casos de nul·litat del matrimoni, d
de separació judicial, si hi ha fills sotmesos
tat del pare i de la mare, cal establir:

a) Aquell amb qui han de conviure els fills,
és el cas, el règim de visites, d’estada i de co
amb el pare o la mare amb qui no convisqu

b) La forma com ha d’ésser exercida la p
fills, en els termes que estableix l’article 13

c) La quantitat que pel concepte d’aliment
d’acord amb l’article 143, correspongui sati
o a la mare i la periodicitat i la forma de pa

d) Les normes per a l’actualització dels alim
el cas, les garanties per a assegurar-ne el p

2. Si hi ha fills majors d’edat o emancipats 
quin amb un dels progenitors i que no ting
sos propis, s’han de fixar els aliments que
guin en els termes que estableix l’article 25

3. Els altres aspectes que s’han de regular, d
les circumstàncies de cada cas, són els segü

a) L’atribució de l’ús de l’habitatge famil
parament corresponent, i, si és el cas, de les
dències.

b) La pensió compensatòria o els aliments, 
cas, correspongui satisfer a un dels cònjug
de l’altre.

c) La forma, si correspon, com els cònjuge
contribuint a les despeses familiars.

d) Les normes per a l’actualització dels alim
pensió compensatòria i, si és el cas, les gar
assegurar-ne el pagament.

e) La liquidació, si és el cas, del règim matr
divisió dels béns comuns, d’acord amb el qu
l’article 43.

ARTICLE 77. CONVENI REGULADOR

Quan la nul·litat del matrimoni, el divorci o l
legal siguin instats per ambdós cònjuges de 
o per un d’ells amb el consentiment de l’a
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scrit inicial ha d’anar acompanyat d’una
 conveni regulador, on es determinin els
icats per l’article 76.

 APROVACIÓ JUDICIAL

ni regulador esmentat per l’article 77 ha
vat judicialment, llevat en allò que sigui
er als fills. En aquest cas, l’autoritat judi-

dicar els punts que han d’ésser objecte de
 i fixar-ne el termini.

juges no duen a terme la modificació dema-
uesta tampoc no pot ésser aprovada pels

otius a què fa referència l’apartat 1, el jut-
a ho resol.

 MANCA DE CONVENI REGULADOR

sos de nul·litat del matrimoni, de divorci o
 judicial sol·licitada per un de sol dels còn-
consentiment de l’altre, l’autoritat judicial
ment sobre els aspectes indicats per l’arti-

 les circumstàncies del cas, l’autoritat judi-
ra que els aspectes indicats en l’article 76
n ésser resolts mitjançant acord, pot reme-
a una persona o una entitat mediadora amb
ue intentin resoldre les diferències i que
a proposta de conveni regulador, a la qual,
’aplica el que disposa l’article 78.

 MODIFICACIÓ

res establertes per la sentència poden ésser
, en atenció a circumstàncies sobrevingu-
ant resolució judicial posterior.

i regulador o la sentència poden preveure
ent les modificacions pertinents.

 VIA DE CONSTRENYIMENT

ons establertes per la sentència poden ésser
 la via de constrenyiment.

 CURA DELS FILLS

t del matrimoni, el divorci o la separació
eximeixen el pare i la mare de les seves
 envers els fills, d’acord amb el que es dis-
tol VI.

e decidir sobre la cura dels fills i els altres
uè fa referència l’article 76, l’autoritat ju-
tenir en compte preferentment l’interès dels
 de resoldre, ha d’escoltar els de dotze anys
de menys, si tenen prou coneixement.

 ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

’habitatge familiar, amb el seu parament,
n la forma convinguda pels cònjuges, lle-
sta resulti perjudicial per als fills, a criteri
t judicial, que resol aquesta qüestió.

 acord o si aquest és rebutjat, a criteri del
essa, ateses les circumstàncies del cas, de-
ue fa a l’habitatge familiar, en els termes

a) Si hi h
juge que
aquesta. 
cònjuges

b) Si no h
tingui m
temporal
sens perj

3. El dret
el Regist

ARTICLE 
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a) La sit
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lls, l’ús s’atribueix, preferentment, al còn-
 tingui atribuïda la guarda, mentre duri

la guarda dels fills es distribueix entre els
sol l’autoritat judicial.

a fills, se n’atribueix l’ús al cònjuge que en
ecessitat. L’atribució té lloc amb caràcter
entre duri la necessitat que l’ha motivada,
ci de pròrroga, si és el cas.

s regulat en aquest article és inscriptible en
e la Propietat.

 PENSIÓ COMPENSATÒRIA

e que, com a conseqüència del divorci o de
judicial, vegi més perjudicada la seva situa-
ica i, en el cas de nul·litat, només quant al
ona fe, té dret a rebre de l’altre una pensió

ria que no excedeixi el nivell de vida de què
t el matrimoni, ni el que pugui mantenir el

igat al pagament.

r la pensió compensatòria, l’autoritat judi-
nir en compte:

ió econòmica resultant per als cònjuges
qüència de la nul·litat, del divorci o de la
dicial i les perspectives econòmiques pre-
a un i altre.

a de la convivència conjugal.

 salut d’ambdós cònjuges.

s, la compensació econòmica regulada per
.

l altra circumstància rellevant.

 compensatòria ha d’ésser disminuïda si
p passa a millor fortuna o qui la paga pas-
rtuna.

de part, la sentència pot establir les mesu-
ts per a garantir el pagament de la pensió i
criteris objectius i automàtics d’actualitza-
.

 PAGAMENT DE LA PENSIÓ COMPENSATÒRIA

 compensatòria s’ha de pagar en diners i
itats avançades.

vol moment, per acord dels cònjuges o, si
st, per resolució judicial, el cònjuge obligat
 de la pensió compensatòria pot substituir
liurament de béns en domini o en usdefruit.

 EXTINCIÓ DEL DRET

a pensió compensatòria s’extingeix:

ra de la situació econòmica del cònjuge
 deixi de justificar-la o per empitjorament
ó econòmica del cònjuge obligat al paga-
stifiqui l’extinció.

moni del cònjuge creditor o per convivèn-
mb una altra persona.

unció o per la declaració de mort del còn-
r.
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d) Pel transcurs del termini pel qual es va e

2. El dret a la pensió compensatòria no s’ex
mort del cònjuge obligat a prestar-la, per
seus hereus poden demanar-ne la reducció o
ció si la rendibilitat dels béns de l’herència
suficient per a fer-ne el pagament.

TÍTOL IV. LA FILIACIÓ

CAPÍTOL I. LA DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 87. DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ

1. La filiació pot tenir lloc per naturalesa o p

2. La filiació per naturalesa, en relació am
resulta del naixement; en relació amb el par
es pot establir pel reconeixement, per l
registral o per sentència, i, únicament en rel
pare, pel matrimoni amb la mare.

ARTICLE 88. PERÍODE LEGAL DE LA CONCEPC

1. El període legal de la concepció comprèn
cent vint dies del període de gestació, que es
de tres-cents dies.

2. En el cas que proves concloents demos
gestació ha durat més de tres-cents dies, el
gal comprèn els primers cent vint dies del te
gestació.

SECCIÓ SEGONA. LA FILIACIÓ MATRIMONIAL

ARTICLE 89. PATERNITAT MATRIMONIAL

1. Es tenen per fills del marit els nascuts de
celebració del matrimoni i dins els tres-ce
güents a la separació dels cònjuges, sigui ju
fet, o a la declaració de nul·litat o a la dis
matrimoni.

2. Els fills nascuts després dels tres-cents di
a la separació judicial o de fet dels cònjug
condició de matrimonials si es prova que h
conseqüència de les relacions sexuals entre
ges. La mateixa regla s’aplica en el cas de n
divorci si es prova que les relacions han 
abans de la dissolució del matrimoni.

3. Si en el període a què es refereix l’aparta
cents dies posteriors a la dissolució per nul·lit
hi ha hagut un nou matrimoni de la mare, de
presumpció en favor de l’establerta per l’arti

ARTICLE 90. CONCEPCIÓ ABANS DEL MATRIMO

1. Si el fill o filla neix dins els cent vuitan
güents a la celebració del matrimoni, el ma
xar sense efecte la determinació establerta 
89 declarant que en desconeix la paternit
declaració, que ha d’ésser autèntica, ha de 
da en el Registre Civil en el termini dels si
güents al naixement.

2. El desconeixement no és eficaç si:
blir.

geix per
 que els
xonera-
 resulta

adopció.

la mare,
la mare,
pedient

ó amb el

 primers
esumeix

n que la
ríode le-
s real de

rés de la
 dies se-
cial o de
ució del

egüents
tenen la
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s cònju-
itat o de
gut lloc

 de tres-
 divorci,
 aquesta
 90.

dies se-
 pot dei-
 l’article
Aquesta
ir entra-
esos se-

a) El marit ha conegut l’embaràs abans d
matrimoni, tret que la declaració a què fa
l’apartat 1 s’hagués fet amb el consentiment d

b) El marit ha admès la paternitat de qualse

c) La mare demostra l’existència de relaci
amb el marit durant el període legal de la c

ARTICLE 91. NAIXEMENT ABANS DEL MATRIMO

1. Els fills comuns nascuts abans del ma
pare i de la mare tenen, des de la data de la
d’aquest, la condició de matrimonials, sem
filiació quedi determinada legalment.

2. La impugnació d’aquesta filiació es reg
regles de la filiació no matrimonial.

ARTICLE 92. LA FECUNDACIÓ ASSISTIDA DE LA

1. Els fills nascuts a conseqüència de la fec
sistida de la muller, practicada amb el co
exprés del marit formalitzat en escriptura 
consideren fills matrimonials del marit.

2. En la fecundació assistida practicada de
mort del marit amb gàmetes d’aquest, el n
per fill seu, sempre que hi concorrin les con
güents:

a) Que consti fefaentment la voluntat expres
per a la fecundació assistida després de la m

b) Que es limiti a un sol cas, comprès el pa

c) Que el procés de fecundació s’iniciï en
màxim de dos-cents setanta dies després de
marit. Aquest termini pot ésser prorrogat p
tat judicial, per una causa justa i per un tem
de noranta dies.

SECCIÓ TERCERA. LA FILIACIÓ NO MATRIMONI

ARTICLE 93. ESTABLIMENT

1. La filiació no matrimonial es pot establi

a) Reconeixement fet en testament, en escri
ca o davant la persona encarregada del Reg

b) Resolució dictada en un expedient tram
amb la legislació del Registre Civil.

c) Sentència ferma en un procediment civi

d) Pel que fa a la mare, també per l’informe
document que exigeixi la legislació del Re
per a la inscripció.

2. En el reconeixement fet en testament, esc
blica o davant la persona encarregada del R
vil no es pot manifestar la identitat de l’alt
tor, si no és que ja ha estat determinada leg

ARTICLE 94. PRESUMPCIONS DE PATERNITAT

1. Es presumeix que és pare del fill o filla n
nial:

a) L’home amb el qual la mare ha conviscut 
de legal de la concepció.
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mb el qual la mare ha mantingut relacions
l període de la concepció.

ue ha reconegut la paternitat tàcitament o
ferent de la indicada en l’article 93.

umpcions a què fa referència l’apartat 1
 destruïdes mitjançant tota classe de proves
corresponent.

 CAPACITAT PER AL RECONEIXEMENT

pacitat per al reconeixement de la paterni-
rs de catorze anys i, per al de la maternitat,
que s’acrediti el fet del part, sigui quina en

alidesa del reconeixement fet per persones
mancipades o persones incapacitades, cal

judicial, amb audiència del ministeri fiscal.

 REQUISITS DEL RECONEIXEMENT

càcia del reconeixement d’un fill o filla no
 major d’edat o menor emancipat, cal el seu
nt exprés o tàcit.

a mare poden reclamar que es declari judi-
paternitat o la maternitat no matrimonials
l fill o filla hagi denegat el consentiment a
ix l’apartat 1. La sentència que l’admeti ha
ar la filiació sense cap altre efecte, llevat
rovada la raó que justifiqui el retard en el
ent.

ficàcia del reconeixement d’un menor o
na incapacitada que no es faci en el termi-
er a la inscripció del naixement, cal l’apro-

al, amb audiència del ministeri fiscal i, si és
 l’altre progenitor. La denegació de l’apro-
al no impedeix la reclamació de la filiació
egles de l’apartat 2 i té el mateix abast.

s dels apartats 1, 2 i 3 s’apliquen en el cas
ement d’un fill o filla no matrimonial ja

ació amb la seva descendència de grau més
ja visquessin en el moment de la seva mort.

 LA FECUNDACIÓ ASSISTIDA DE LA DONA

ascuts a conseqüència de la fecundació as-
 mare es consideren fills de l’home que l’ha
rèviament en document públic.

ndació assistida després de la mort de l’ho-
ivia amb la mare, el nascut es considera fill
pre que hi concorrin les condicions esta-

’article 92. 2, en allò que hi sigui aplicable.

LES ACCIONS DE FILIACIÓ

ERA. REGLES COMUNES

 MITJANS DE PROVA

cessos de filiació s’admeten tota classe de
at del que disposa l’article 111.2, en matè-
dació assistida de la dona.

ARTICLE 

1. En tot 
persones
quals sig

2. En el c
dada hag
hereus.

ARTICLE

FILIACIÓ

Mentre d
nació de
mesures 
béns del 
de reclam
vor del fi

ARTICLE

ALTRES PE

1. La pro
home dif
concepc
presump

2. En el 
aquell la
el procés
paternita
pot decla

ARTICLE 

1. La det
tes ment

2. No es
una altra
ma.

SECCIÓ S

ARTICLE 

1. El pare
els seus r
l’acció d
tota la se

2. L’acci
pels seus
per a com
del desco
namenta

3. Si a la
tre anys d
ció de la
tinuar di
termini, 
dos anys

ARTICLE 

1. Els fil
poden ex
matrimo
dels apa
24753

 PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS

cés de filiació han d’ésser demandades les
paternitat, la maternitat o la filiació de les
eclamada o estigui legalment determinada.

que una persona que hauria d’ésser deman-
ort, l’acció s’ha de dirigir contra els seus

0. MESURES CAUTELARS EN EL JUDICI DE

 el procediment de reclamació o d’impug-
filiació, l’autoritat judicial pot adoptar les
rotecció convenients sobre la persona i els

o filla menor o incapacitat i, fins i tot en cas
ió, pot acordar aliments provisionals a fa-
 filla.

1. L’EXCEPCIÓ DE RELACIONS SEXUALS AMB

NES

de les relacions sexuals de la mare amb un
nt del demandat durant el període legal de
o és motiu suficient per a destruir-ne la

 de paternitat.

òsit de l’apartat 1, s’ha de declarar pare
ernitat del qual resulti més versemblant en
rresponent. Tanmateix, si la probabilitat de
tre els possibles pares és semblant, no se’n
 la paternitat de cap.

. FILIACIÓ CONTRADICTÒRIA

inació de la filiació no té cap mena d’efec-
’hi ha una altra de contradictòria.

t reclamar una filiació que en contradigui
e hagi estat determinada per sentència fer-

NA. LA RECLAMACIÓ DE LA FILIACIÓ

. FILIACIÓ MATRIMONIAL

 mare, els fills, per si mateixos o mitjançant
esentants legals, si és el cas, poden exercir
clamació de la filiació matrimonial durant
vida.

ot ésser exercida o continuada pels fills o
scendents o hereus, dins el temps que resti
etar el termini de dos anys comptadors des
ment de les proves en les quals s’ha de fo-
 reclamació.

rt del fill o filla no han transcorregut qua-
de la seva majoria d’edat o de la recupera-
na capacitat, l’acció pot exercir-se o con-

el temps que resti per a completar aquest
s superior a l’establert per l’apartat 2, de

. FILIACIÓ NO MATRIMONIAL

 els seus representants legals, si és el cas,
ir l’acció de reclamació de la filiació no
 durant tota la seva vida i, en els supòsits
s 2 i 3 de l’article 103, poden exercir o
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continuar l’acció els seus fills o descenden
hereus, dins el temps que resti per a compl
minis esmentats.

2. El pare i la mare poden exercir, durant 
vida, l’acció de reclamació de paternitat o m
matrimonial, en nom i interès propi, si el s
xement no ha estat eficaç per manca de co
dels fills o d’aprovació judicial.

ARTICLE 105. ACUMULACIÓ DE PRETENSIONS

L’exercici de l’acció de reclamació de filia
l’acumulació de l’acció d’impugnació de
contradictòria. En tot cas, és preeminent el
dic de l’acció de reclamació.

SECCIÓ TERCERA. LA IMPUGNACIÓ DE LA FILIA

ARTICLE 106. IMPUGNACIÓ PEL PARE DE LA

MATRIMONIAL

1. El marit pot exercir l’acció d’impugnació
nitat matrimonial en el termini de dos anys c
des de la data en què conegui el naixement d
o del descobriment de les proves en les qual
ta la impugnació.

2. L’acció d’impugnació es transmet als fill
dents i als seus hereus si el marit mor desp
interposat l’acció o abans que fineixin els t
tablerts per l’apartat 1. En aquests casos, 
ésser exercida per qualsevol dels legitim
temps que resti per a completar els esmenta

3. Si el marit mor sense tenir coneixemen
ment o de les proves en què ha de fonamen
els dos anys es compten des de la data en q
gui la persona legitimada per a impugnar.

ARTICLE 107. IMPUGNACIÓ PER LA MARE DE LA

MATRIMONIAL

La mare, en nom propi o en interès i repres
fill o filla, si és menor o incapaç, pot impugn
nitat matrimonial durant els dos anys com
de la data del naixement d’aquells o del de
de les proves en les quals es fonamenta la im

ARTICLE 108. IMPUGNACIÓ PEL FILL O FILLA

El fill o filla pot exercir l’acció d’impugn
paternitat matrimonial dins els dos anys se
majoritat, a la recuperació de la plena ca
descobriment de les proves en què fonamen
nació.

ARTICLE 109. IMPUGNACIÓ DE LA FI

MATRIMONIAL

1. L’acció d’impugnació de la paternitat n
nial pot ésser exercida pels qui en resultin af
termini de dos anys comptadors des de l’esta
la filiació que s’impugna o, si escau, des del 
què es conegui aquest establiment o de l’
noves proves contràries a la paternitat.

2. En el cas del fill o filla, l’acció caduca a
comptadors des de la majoria d’edat o des
peració de la plena capacitat o de l’aparició
 els seus
r els ter-

 la seva
rnitat no
reconei-
ntiment

 permet
 filiació
im jurí-

ERNITAT

la pater-
ptadors

ill o filla
namen-

 descen-
 d’haver
inis es-

cció pot
 dins el
erminis.

l naixe-
 l’acció,
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dors des
briment
gnació.
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ents a la
itat o al
 impug-

CIÓ NO

atrimo-
ats en el
ment de
ment en
rició de

os anys
 la recu-
 les pro-

ves abans esmentades. Durant la minoria d’
pacitat del fill o filla, pot exercir l’acci
d’acord amb el que estableixen els articles

ARTICLE 110. RECONEIXEMENT VICIAT

L’acció d’impugnació del reconeixement fe
violència o intimidació correspon a qui l’
L’acció caduca al cap de dos anys, des que c
del consentiment, i pot ésser continuada p
descendents i els hereus de l’atorgant o e
aquests, si aquell mor abans de transcórrer e
durant el termini que resti. S’apliquen les r
rals als casos d’invalidesa per defectes de 
capacitat o de nul·litat del reconeixement.

ARTICLE 111. LA PROVA EN LA IMPUGNACIÓ

1. Perquè prosperi qualsevol acció d’impug
paternitat matrimonial i no matrimonial, s’h
de forma concloent que el presumpte pare n
nitor de la persona la filiació de la qual s’im

2. No s’admet la impugnació que només e
fecundació assistida de la mare, si s’h
d’acord amb els articles 97 i 92, i, per tant,
el pare no sigui el progenitor biològic de la
filiació de la qual s’impugna.

ARTICLE 112. IMPUGNACIÓ DE LA MATERNITAT

Els fills, per si mateixos o mitjançant llurs re
legals, durant tota la seva vida, poden exe
d’impugnació de la maternitat, si proven l
de part o que no és certa la identitat del fill o
bé poden exercir-la la mare i les altres perso
des en el termini de dos anys des del naixe
del coneixement de les proves que foname
pugnació.

CAPÍTOL III. ELS EFECTES DE LA FILIACIÓ

ARTICLE 113. EFECTES DE LA FILIACIÓ

1. Tota filiació produeix els mateixos efe
sens perjudici dels efectes específics de la fil
tiva, en matèria de cognoms i entre la perso
da i els familiars ascendents i col·laterals del
mare adoptius en els termes que estableix l
civil de Catalunya.

2. La filiació determina la potestat del pare i
els cognoms, els aliments, en el seu sentit m
els drets successoris i qualsevol altre expres
senyalat per les lleis. Els fills, en arribar a
d’edat, o en ésser emancipats, poden alterar 
cognoms.

ARTICLE 114. EFICÀCIA LIMITADA

1. Els efectes de la declaració de filiació es 
mera determinació d’aquest estat, a petici
majors d’edat o emancipats o del seu repres
si:

a) El progenitor ha estat condemnat per se
ma en procediment penal per causa de les re
han donat lloc a la filiació.
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ió ha estat declarada judicialment amb
el progenitor.

ixement s’ha fet amb mala fe o amb abús

inació de la filiació en els casos especifi-
artat 1 no produeix cap efecte civil a favor
or, el qual resta sempre obligat a vetllar pel
 procurar-li aliments.

DOPCIÓ

EQUISITS

. PERSONES QUE PODEN ADOPTAR

er adoptar es requereix:

le exercici dels drets civils.

jor de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim
s més que la persona adoptada.

admet l’adopció per més d’una persona en
ònjuges o de la parella d’home i dona que
maritalment amb caràcter estable. En
s, n’hi ha prou que un dels adoptants hagi

nt-i-cinc anys.

. PERSONES QUE NO PODEN ADOPTAR

doptar:

la mare que hagin estat privats de la potes-
sones que hagin estat remogudes d’un càr-
entre estiguin en aquesta situació.

 tutora pel que fa al seu tutelat, fins que no
rovat el compte final de la tutela.

. PERSONES QUE PODEN ÉSSER ADOPTADES

er adoptades les persones menors no eman-
ls supòsits següents:

el cònjuge o de la persona de sexe diferent
doptant conviu maritalment amb caràcter
pre que no estigués determinada legalment
especte a l’altre progenitor o que aquest
t o que estigués privat de la potestat o que

ès a una causa de privació d’aquesta o que
onat l’assentiment.

i els parents de l’adoptant en tercer grau de
itat o afinitat.

nes que estiguin sota la tutela de qui vol
cop aprovat el compte final de la tutela.

nes que estiguin en situació d’acolliment
per qui les té acollides.

nalment, les persones que estiguin en situ-
iment simple dels qui els volen adoptar, si
àncies han canviat i ja no és possible el re-
lles a la seva família, perquè hi concorri
s circumstàncies de l’acolliment preadoptiu
 en facin impossible el reintegrament.

optar una persona major d’edat o una per-
 emancipada sempre que en qualsevol dels
 hagi conviscut ininterrompudament amb
es d’abans d’haver complert catorze anys o

si ha est
simple, s
de l’apar
anterior 
convivin

3. En els
es pot co
tants hag
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codicil o

4. En cas
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ARTICLE 
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n situació d’acolliment preadoptiu, o bé
 concorren les circumstàncies de la lletra e
 1, almenys durant l’any immediatament
 majoritat o l’emancipació i ha continuat
 sense interrupció.

òsits de les lletres a, b, c i d de l’apartat 1
ituir l’adopció, encara que un dels adop-
ort si ha donat el seu consentiment a

vant l’autoritat judicial o bé en testament,
riptura pública.

 mort de l’adoptant individual o, si és con-
s dos, o quan s’incorri en causa de pèrdua
t, és possible una nova adopció de la per-

trobava en procés d’ésser adoptada o, en el
uan es declari extingida l’adopció.

. PERSONES QUE NO PODEN ÉSSER ADOPTADES

ser adoptades les persones següents:

ndents.

ts en segon grau de la línia col·lateral per
tat o per afinitat, mentre dura el matrimo-
a aquest parentiu.

CONSTITUCIÓ I RÈGIM

ERA. CONSTITUCIÓ

. PROCEDIMENT

ó s’ha de tenir en compte sempre l’interès
a adoptada i es constitueix per resolució

tivada, d’acord amb les normes d’aquest
les de procediment de la Llei d’enjudicia-

. PROPOSTA D’ADOPCIÓ

gut acolliment preadoptiu, o bé simple, en
 la lletra e de l’article 117.1, per a iniciar
d’adopció cal la proposta prèvia de l’orga-
etent, en la qual s’han de fer constar, degu-
ditades, les dades següents:

tat raonada de la persona o les persones que
r ateses llurs condicions personals, socials,
onòmiques i llur aptitud educadora. Els qui
ar poden recórrer, mitjançant el correspo-
iment pels tràmits de la jurisdicció volun-
 la denegació de la idoneïtat per l’organis-
nt.

omicili, si és conegut, del pare i de la mare,
 dels guardadors de l’adoptat o adoptada.

d’adopció de la persona acollida en forma
oposta prèvia ha d’acreditar, a més, el can-
stàncies que justifica el pas d’una mesura
e hi concorren els requisits de l’acolliment

 proposta prèvia en els casos de les lletres
apartat 1, ni en els casos de l’apartat 2 de
, ni si el menor fa més d’un any que és en
olliment preadoptiu i no ha estat revisada
optada en el moment d’iniciar-se l’expe-
ció.



10 de juliol de 1998 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 309

pta
en

pc

e se
nt 
r e

, ll
stig
n e
aco
 an

nt 
 qu

 po
, ll
 ju

CO

ent

es p
s q

a cu
da

s, s

s el
xem

RS

od
 co

ció
 de
ènc
e fa
 d’o

at e

atè
opc
qu

 i a les nor-
ció deguda
ials.

ts dels me-
’organisme

 indeguts i
l menor.

als adoptats
er la legis-

pció.

ssari i en la
er el segui-
 país d’ori-

emandants
is i uns pro-
 del procés

ediació per
etent de la

 pot acredi-
 d’aquestes
 dels requi-
cas, aques-
, han d’es-
litat la pro-
rès primor-
ord amb les
han de sot-
rol de l’or-

 a l’estran-
petent de la
e l’autoritat
de la perso-
terminar si
eïtat per tal
el menor i

LA FILIACIÓ

PCIÓ
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 persona de
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ARTICLE 121. CONSENTIMENT DE L’ADOPCIÓ

L’adoptant o els adoptants i l’adoptat o ado
dotze anys o més, han de donar el seu cons
l’adopció davant l’autoritat judicial.

ARTICLE 122. ASSENTIMENT A L’ADOPCIÓ

1. Han de donar el seu assentiment a l’ado
estan impossibilitats per a fer-ho:

a) El cònjuge de l’adoptant, llevat del cas d
judicial o de fet, o la persona de sexe difere
l’adoptant conviu maritalment amb caràcte

b) El pare i la mare de l’adoptat o adoptada
estiguin privats legalment de la potestat o e
mesos a una causa de privació d’aquesta, o e
que el menor hagi estat en situació d’
preadoptiu sense oposició, durant més d’un
oposició desestimada judicialment.

2. L’assentiment s’ha de donar sempre dava
tat judicial. La mare no pot donar-lo fins
passat trenta dies del part.

3. L’assentiment del pare i de la mare no es
a una persona que vol adoptar determinada
cas excepcional que una causa raonable ho

ARTICLE 123. PERSONES QUE HAN D’ÉSSER ES

L’autoritat judicial ha d’escoltar en l’expedi
ció:

a) El pare i la mare dels majors d’edat i de l
de les quals no cal l’assentiment, llevat del
privats de la potestat.

b) Les persones que exerceixen la tutela o l
tenen la guarda de fet de l’adoptat o adopta

c) L’adoptat o adoptada menor de dotze any
coneixement.

d) Els fills de l’adoptant o adoptants i, si é
de la persona adoptada, si tenen prou conei
possible.

SECCIÓ SEGONA. ADOPCIÓ INTERNACIONAL

ARTICLE 124. ADOPCIÓ DE MENORS ESTRANGE

Les persones menors estrangeres només p
adoptades si les autoritats de l’estat d’origen
que:

a) El menor pot ésser adoptat.

b) L’adopció respon a l’interès del menor.

c) Els consentiments requerits per a l’adop
tat donats lliurement i sense rebre cap tipus
prestació, amb coneixement de les conseqü
efectes que en derivin, especialment pel qu
cament de tot vincle jurídic amb la família

d) El menor, si té prou coneixement, ha est

ARTICLE 125. TRAMITACIÓ

1. Si no hi ha conveni internacional en la m
ganisme competent només tramita les ad
menors originaris dels països en els quals 
da, si té
timent a

ió, si no

paració
amb qui
stable.

evat que
uin sot-

l supòsit
lliment

y, o amb

l’autori-
e hagin

t referir
evat del
stifiqui.

LTADES

 d’adop-

ersones
ue estan

ratela o
.

i té prou

 cas, els
ent i és

en ésser
nfirmen

 han es-
 contra-
ies i els
 al tren-
rigen.

scoltat.

ria, l’or-
ions de

edi sufi-

cientment garantit el respecte als principis
mes de l’adopció internacional i la interven
dels seus organismes administratius i judic

2. Per tal de garantir el ple respecte als dre
nors, en el cas d’adopcions internacionals, l
competent exerceix les funcions següents:

a) Prendre les mesures per a evitar lucres
impedir pràctiques contràries a l’interès de

b) Reunir i conservar la informació relativa 
i als seus orígens i, en la mesura permesa p
lació vigent, garantir-ne l’accés.

c) Facilitar i seguir els procediments d’ado

d) Assessorar sobre l’adopció i, en cas nece
mesura permesa per la legislació vigent, f
ment de les adopcions, quan ho exigeixi el
gen de la persona que es vol adoptar.

e) Seleccionar les persones i les famílies d
tot valorant-ne la idoneïtat segons uns criter
cessos establerts, adreçats a afavorir l’èxit
adoptiu.

ARTICLE 126. FUNCIONS DE MEDIACIÓ

1. Només pot intervenir amb funcions de m
a l’adopció internacional l’organisme comp
Generalitat. No obstant això, la Generalitat
tar entitats col·laboradores per a l’exercici
funcions en els termes i amb el compliment
sits que s’estableixin per reglament. En tot 
tes entitats han d’ésser sense ànim de lucre
tar legalment constituïdes, tenir com a fina
tecció dels menors i han de defensar l’inte
dial del menor per damunt de cap altre, d’ac
normes de dret internacional aplicables. S’
metre a les directrius, la inspecció i el cont
ganisme competent.

2. Quan es tracti d’una adopció constituïda
ger sense la intervenció de l’organisme com
Generalitat, aquest procedeix, a instància d
judicial competent, a l’estudi i la valoració 
na o les persones que volen adoptar, per a de
reuneixen les condicions necessàries d’idon
de procurar el desenvolupament integral d
una aptitud educadora adequada.

SECCIÓ TERCERA. EFECTES ESPECÍFICS DE 
ADOPTIVA

ARTICLE 127. EFECTES ESPECÍFICS DE L’ADO

1. L’adopció origina relacions de parentiu en
tant, els seus ascendents i descendents, i
adoptada i els seus descendents, i produeix
xos efectes que la filiació per naturalesa, se
ci de les especialitats a les quals fa referèn
113.

2. L’adopció extingeix el parentiu entre 
adoptada i la seva família d’origen, llevat
d’adopció d’un fill o filla del cònjuge o de
sexe diferent amb qui l’adoptant conviu m
amb caràcter estable i d’adopció entre par
quart grau.
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ARTICLE 130

1. L’adopció
judicial pot 
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2. El pare o
anys següen

SECCIÓ QUA

ARTICLE 131

1. L’extinció
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progenitor q

2. Els efecte
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TÍTOL VI. L
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 afe
es de l’adoptat o adoptada amb la seva fa-
en es mantenen només en els casos que
llei i, en especial, als efectes dels impedi-
 contreure matrimoni i en els casos en els
ntenen els drets successoris.

. COGNOMS DE L’ADOPTAT O ADOPTADA

a que és adoptada per dues persones porta els
ls adoptants en l’ordre que estableix la llei.
adoptada per una persona porta els cognoms
levat del cas a què es refereix la lletra a de
 l’article 117, en el qual conserva el cognom
 la mare, segons correspongui.

els cognoms es pot invertir a petició de
n el moment de l’adopció o de la persona
partir de l’emancipació o de la majoritat.

nes adoptades majors d’edat o emancipa-
onservar els cognoms d’origen, si així ho
 el moment de l’adopció.

. CONEIXEMENT DE DADES BIOLÒGIQUES

na adoptada, a partir de la majoritat o de
ió, pot exercir les accions que condueixin

uins han estat el seu pare i la seva mare bi-
ual cosa no afecta la filiació adoptiva.

 o adoptada pot sol·licitar, en interès de la
es dades biogenètiques dels seus progeni-
 ho poden fer els adoptants mentre l’adop-
da és menor d’edat.

i dels drets especificats en els apartats 1 i 2
e sense detriment del deure de reserva de

ns.

. IRREVOCABILITAT

 es irrevocable. Nogensmenys, l’autoritat
establir, en interès de l’adoptat o adoptada,
e l’adopció si el pare o la mare per natura-
en intervingut d’acord amb la llei en l’ex-
opció per causa que no els fos imputable.

 la mare han d’exercir l’acció dins els dos
ts a l’adopció.

RTA. EXTINCIÓ

. EFECTES DE L’EXTINCIÓ

 de l’adopció comporta el restabliment de
er naturalesa. L’autoritat judicial pot acor-
stabliment de la filiació ho sigui només del
ue ha exercit l’acció.

s patrimonials de l’adopció produïts amb
es mantenen.

A POTESTAT DEL PARE I DE LA MARE

ISPOSICIONS GENERALS

. DETERMINACIÓ

stablerta jurídicament determina la potes-
 de la mare sobre els fills menors no eman-

cipats, o
estat pro

ARTICLE 

1. La pot
el marc 
personal
tar el ple

2. Abans
mare sem
dotze any
neixeme

3. Les lim
nors s’ha

ARTICLE 

1. L’auto
ment, po
per a evit
la gestió 
seu patrim
ties sufic
tió del pa
sor judic

2. Els fi
l’exercic
al quart g
nitat i, en
a deman
l’apartat 

3. L’auto
resolucio
tar el fill
prou con

ARTICLE 

1. El pare
la potesta
amb el fi
tat, o qua
sin altram

2. El par
filla amb
altres pe
una caus

3. L’auto
gar el dre
fins i tot 
xen llurs
den perju
hi concor
mesures 
relacions

ARTICLE 

1. El par
de la pot
en l’inco
sentència
vació no
24757

jors d’edat incapacitats si la potestat ha
ada o rehabilitada.

. EXERCICI

at constitueix una funció inexcusable i, en
’interès general de la família, s’exerceix
t sempre en benefici dels fills per a facili-

senvolupament de la seva personalitat.

prendre decisions que l’afectin, el pare i la
e han d’informar i escoltar el fill o filla de
 més i el de menys de dotze si té prou co-

cions a la capacitat d’obrar dels fills me-
’interpretar de forma restrictiva.

. INTERVENCIÓ JUDICIAL

t judicial, d’ofici i en qualsevol procedi-
optar les mesures que consideri oportunes
ualsevol perjudici a la persona dels fills. Si
 pare i de la mare resulta perjudicial per al
i o interès, pot exigir la prestació de garan-

ts, limitar les facultats de disposició o ges-
 de la mare o, fins i tot, nomenar un defen-

el pare i la mare, encara que no tinguin
 la potestat, els altres parents dels fills fins
 per consanguinitat i fins al segon per afi-
 cas, el ministeri fiscal estan legitimats per
’adopció de les mesures especificades en

t judicial, abans de dictar qualsevol de les
determinades per aquesta Llei, ha d’escol-
illa de dotze anys o més i el de menys si té
ement.

. RELACIONS PERSONALS

a mare, encara que no tinguin l’exercici de
enen el dret de relacionar-se personalment
 filla, excepte quan aquest hagi estat adop-
a llei o una resolució judicial no ho dispo-
t.

la mare han de facilitar la relació del fill o
 parents, especialment amb l’avi i l’àvia, i
es i només la poden impedir quan hi hagi
sta.

t judicial pot suspendre, modificar o dene-
e tenir les esmentades relacions personals
nt al pare i la mare, si aquests incomplei-
res, i en tots els casos, si les relacions po-

ar el menor o major d’edat incapacitat, o si
na altra causa justa. També pot prendre les

essàries amb vista a l’efectivitat d’aquestes
rsonals.

. PRIVACIÓ DE LA POTESTAT

a mare poden ésser privats de la titularitat
t només per sentència ferma, fonamentada
liment greu o reiterat de llurs deures, o per
tada en causa penal o matrimonial. La pri-
cta l’obligació de fer tot el que calgui per
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a assistir els fills menors ni la de prestar-los 
el sentit més ampli.

2. L’autoritat judicial ha d’acordar, en benef
dels fills, la recuperació de la titularitat de
quan hagi cessat la causa que n’havia motiv
ció.

CAPÍTOL II. L’EXERCICI DE LA POTESTAT

ARTICLE 137. EXERCICI CONJUNT

1. El pare i la mare exerceixen conjuntame
tat sobre els fills, o l’exerceix un d’ells amb
timent de l’altre. Tanmateix, qualsevol dels
els actes que, d’acord amb l’ús social o les c
cies familiars, és normal que siguin fets pe
o els actes que siguin de necessitat urgent.

2. En els actes d’administració ordinària i re
terceres persones de bona fe, es presumeix
actua amb el consentiment de la mare o la m
consentiment del pare. En els actes d’adm
extraordinària, és a dir, aquells que requerei
rització judicial, d’acord amb l’article 151,
mare han d’actuar conjuntament.

3. La potestat és exercida exclusivament pe
la mare en els casos d’impossibilitat, absèn
pacitat de l’altre progenitor o per qualsevol
que impedeixi aquest exercici.

ARTICLE 138. DESACORDS

1. En cas de desacord ocasional, l’autorita
instàncies del pare o de la mare i després 
escoltat tots dos i els fills majors de dotze a
menys si tenen prou coneixement, pot atribu
o parcialment l’exercici de la potestat al 
mare separadament o distribuir-ne entre e
cions de manera temporal, fins a un termin
dos anys, quan els desacords siguin reitera
corri qualsevol causa que dificulti greumen
conjunt de la potestat.

2. Per acord del pare i de la mare, formalitz
ment públic, la intervenció judicial pot ésser
per l’acord dels dos parents més pròxims
quals fa referència l’article 149 del Codi 
sions, formalitzat també en document públic
efectes, els germans del fill no poden interv
parents més pròxims d’aquest. Si aquests
arribessin a l’acord, es pot instar la intervenc
d’acord amb el que disposa l’apartat 1.

ARTICLE 139. VIDA SEPARADA DEL PARE I DE L

1. Si el pare i la mare viuen separats, de c
formalitzat en escriptura pública, poden de
bé de comú acord, solemnitzat de la matei
l’exercici de la potestat en aquell que convis
fills o acordar que aquest exercici correspon
dós conjuntament o la distribució de funcion
En qualsevol moment, el pare o la mare, sep
poden deixar sense efecte, mitjançant notifi
rial, tant aquella delegació com aquesta dis

2. En cas de desacord sobre l’exercici de 
decideix l’autoritat judicial, escoltats el par
ents en

 i interès
potestat
la priva-

a potes-
 consen-
s pot fer
umstàn-
n de sol,

cte a les
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e amb el
istració

n l’auto-
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a mare i

els fills de dotze anys o més i els de menys si
coneixement.

3. En tot cas, les obligacions de guarda h
exercides per aquell dels dos, pare o mare, q
moment tingui el menor amb ell, bé perqu
assignada de fet o de dret la residència h
perquè el menor s’hi trobi en companyia a 
cia del règim de comunicació i de relació
establert.

4. Llevat que l’autoritat judicial ho disposi a
pare o la mare que exerceix la potestat neces
sentiment exprés o tàcit de l’altre per a dec
d’ensenyament, per a variar el domicili de
menor de manera que l’aparti del seu entor
per a disposar el seu patrimoni més enllà de
per a atendre les seves necessitats ordinàri
tàcitament conferit el consentiment un cop
gut el termini de trenta dies des de la notific
faci amb la finalitat d’obtenir-lo sense que 
mare que no exerceix la potestat no plante
cord, conformement al que estableix l’artic

ARTICLE 140. DEURE D’INFORMACIÓ

Quan l’exercici de la potestat és atribuït al
mare o distribuït entre ells dos, aquell que el
buït ha d’informar l’altre immediatament
lloc algun fet rellevant en la cura del fill o fi
patrimoni i, amb caràcter general, almeny
mesos.

ARTICLE 141. PARE I MARE MENORS

1. El pare o la mare menors exerceixen la po
necessitat de cap assistència en els casos se

a) Si estan casats amb una persona major 
pecte als fills comuns.

b) Si estan emancipats i, en el cas que ho e
haver contret matrimoni, si tenen almenys s
estan casats amb una persona que gaudei
capacitat.

2. En els casos no determinats i en els ex
l’apartat 1, el pare o la mare menors neces
exercir la potestat, l’assistència del pare i
respectius o d’aquell dels dos que tingui l’ex
potestat o, si aquests hi manquen, del tutor

3. En els casos de desacord entre les person
de donar l’assistència o entre aquestes i el 
lar de la potestat, i també en el cas d’impos
prestació de l’assistència, es requereix auto
dicial. Aquesta autorització pot ésser subs
l’acord dels dos parents del menor indicats 
138.2, amb els requisits que s’hi estableixe

ARTICLE 142. CONSENTIMENTS GENERALS

A fi de facilitar l’exercici de la potestat e
determinats per l’article 140, el pare i la m
conferir-se consentiments de caràcter genera
en escriptura pública, revocables en tot mom
mitjançant notificació notarial, llevat que l
resolució judicial ferma ho disposin altrame
validesa d’aquest consentiment, es requereix
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ARTICLE 145
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2. Pertanyen
béns i drets,
pròpia activ
rivar.

ARTICLE 146

1. Els fills t
a les despes
mília, amb e
vitat, amb e
seu treball e
mare poden
administren
en la part qu

2. Si hi ha b
i la mare, la
aquells, o a
potestat, en 
diments dels
fruits proce
a l’educació
s’han de lliu
no disposen
l’equitat, l’a

ARTICLE 147

1. En l’exer
dels fills, el
ventari i só
produïts en 
pròpia.
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. EL CONTINGUT DE LA POTESTAT

. DEURES DEL PARE I DE LA MARE

 de la potestat, el pare i la mare han de te-
 fills i tenen en relació amb ells els deures
cia, d’aliments en el sentit més ampli,

i de formació integral.

la mare, amb motiu suficient, poden deci-
ills resideixin en un lloc diferent del domi-
.

la mare poden corregir els fills en potestat
ra proporcionada, raonable i moderada,
pecte per llur dignitat i sense imposar-los
s humiliants ni que atemptin contra llurs
est objecte, poden sol·licitar excepcional-
tència i la intervenció dels poders públics.

. DEURES DEL FILL O FILLA

ntre estan sota la potestat del pare i de la
’obeir-los, llevat que intentin imposar-los
dignes o delictives, i tots s’han de respec-

ent.

. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS

a mare que exerceixen la potestat han d’ad-
 béns dels fills amb la diligència exigible a
inistrador, segons la naturalesa i les carac-
els béns.

 als fills els fruits i els rendiments dels seus
 i també els pertanyen els guanys de la seva
itat i els béns o els drets que en puguin de-

. CONTRIBUCIÓ A LES DESPESES FAMILIARS

enen el deure de contribuir equitativament
es familiars, mentre convisquin amb la fa-
ls ingressos que obtinguin de la seva acti-
l rendiment dels seus béns i drets i amb el
n interès de la família. Per tant, el pare i la
 destinar els fruits dels béns i els drets que
 al manteniment de les despeses familiars
e equitativament correspongui.

éns i drets dels fills no administrats pel pare
 persona que els administra ha de lliurar a
 aquell dels dos que tingui l’exercici de la
la part que correspongui, els fruits i els ren-
 béns i els drets afectats. Se n’exceptuen els

dents de béns i drets atribuïts especialment
 o la formació del fill o filla, que només
rar en la part sobrera o, si el pare i la mare
 d’altres mitjans, en la part que, segons
utoritat judicial determini.

. EXERCICI DE L’ADMINISTRACIÓ

cici de l’administració dels béns i els drets
 pare i la mare estan dispensats de fer in-
n responsables dels danys i els perjudicis
els interessos administrats per dol o culpa

2. El pare
de l’adm
rec al pa
pot obten
i els dany
són impu

ARTICLE 

1. Al fina
restituir e
titució só

2. El par
nal de llu
seu repre
rendició
mesos, c
mini que
amb justa
a màxim

3. L’acci
què fa re

ARTICLE 

A més d
l’article 1
i la mare

a) Els ad
llegat qu
manera 
estrictam
ció d’aqu

b) Els ad
o tots do
exclosos

c) Els ad
la seva ac
quals ha 

ARTICLE 

1. Els bé
l’article 
especial 
causant. 
trats pel p
cas, o, en
l’autorita

2. Els bé
ticle 149
necessita
determin

ARTICLE 

1. El pare
cial, en re
siten aut

a) Aliena
un grava
simultàn
ció del 
gravame
24759

a mare no tenen dret a remuneració per raó
tració, però sí a ésser rescabalats amb càr-
oni administrat, si el rescabalament no es
’altra manera, per les despeses suportades
perjudicis que els hagi causat aquella, si no
les a dol o culpa pròpia.

. FI DE L’ADMINISTRACIÓ

e l’administració, el pare i la mare han de
atrimoni administrat. Les despeses de res-
 càrrec d’aquests.

a mare estan obligats a retre comptes al fi-
ministració si el fill o filla i, si és el cas, el
tant legal ho reclamen. En aquest cas, la

 comptes s’ha de fer en el termini de sis
ptadors des de la data de la reclamació, ter-
t ésser prorrogat per l’autoritat judicial,
usa, per un altre període de tres mesos com

er a exigir el compliment de l’obligació a
ncia l’apartat 2 prescriu al cap de dos anys.

. BÉNS EXCEPTUATS DE L’ADMINISTRACIÓ

as d’administració judicial determinat per
.1, s’exceptuen de l’administració del pare
 béns i els drets següents:

rits pel fill o filla per donació, herència o
l donant o causant ho hagi ordenat així de
ressa, en el qual cas s’ha de complir
 la voluntat expressada sobre l’administra-
s béns i sobre la destinació de llurs fruits.

rits per títol successori, si el pare, la mare
n estat desheretats justament o n’han estat
 causa d’indignitat.

rits pel fill o filla de més de setze anys amb
itat que generi benefici, en relació amb els
ctuar com si fos emancipat.

. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 els drets assenyalats per les lletres a i b de
 han d’ésser objecte d’una administració
rrec de la persona designada pel donant o

no hi ha designació, han d’ésser adminis-
 o la mare que no hagi estat exclòs, si és el
rrer terme, per una persona designada per
dicial a aquest efecte.

 els drets assenyalats per la lletra c de l’ar-
n d’ésser administrats pel fill o filla, que
ssistència del pare i la mare en els supòsits
 per l’article 159.

. AUTORITZACIÓ JUDICIAL

a mare o, si és el cas, l’administrador espe-
ió amb els béns o els drets dels fills, neces-
zació judicial per a:

éns immobles, gravar-los o subrogar-se en
n preexistent si no comporten l’adquisició
e l’immoble gravat per un preu en la fixa-
l es tingui en compte l’existència del
lienar o gravar embarcacions i aeronaus



10 de juliol de 1998 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 309

du
op
éns
rec

els 
 de

pac
ar, 
es 
fer

ts; 
pta

tre

ble

de 

 o 
e le

 el
re a

inte
es 
i fis

 un
ent
utu
, a
al e
En

D’

 le
 l’
nc

i.

b 
ces
me

da 
a p

s.

 fil

 an
ens

 impugnar-
els fills a la

bre els fills
ants legals

tribuïda al

litat, llevat
rament.

is i segons
 filla per si

e d’interes-
e exerceixi

administra-

a prestació
entiment si
s de dotze,

’interessos
potestat és
esentat per
gui contra-
 és amb el

exerceix la
al que esta-

 EFECTES DE

6, la potes-
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 siguin del
t amb qui

table.

mare o dels
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ció amb la
 fossin ma-
 mare o, si
rcir l’assis-
 si és casat
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inscriptibles, establiments mercantils o in
elements essencials d’aquests; drets de pr
tel·lectual i industrial, patents o marques, b
de valor extraordinari i objectes d’art o p
també alienar o renunciar drets reals sobre 
mentats, amb l’excepció de les redempcions

b) Alienar o gravar valors, accions o partici
cials. No cal l’autorització, però, per a alien
pel preu de cotització, les accions cotitzad
ni per a alienar els drets de subscripció pre

c) Renunciar crèdits.

d) Renunciar donacions, herències o llega
llegats i donacions modals o oneroses, i acce
cies sense benefici d’inventari.

e) Donar diners i prendre’ls amb interès o al
cions accessòries.

f) Atorgar arrendaments sobre béns immo
termini superior a quinze anys.

g) Avalar o prestar fiança o constituir drets 
d’obligacions alienes.

h) Constituir o adquirir la condició de soci
societats que no limitin la responsabilitat d
nes que en formin part.

i) Transigir en qüestions relacionades amb
els drets indicats en aquest apartat o sotmet
qüestions a arbitratge.

2. L’autorització judicial es concedeix en 
fills en cas d’utilitat o necessitat justificad
ment i amb l’audiència prèvia del minister

3. L’autorització judicial es pot donar per a
litat d’actes de la mateixa naturalesa o refer
teix negoci o societat, encara que siguin f
sigui convenient per als interessos dels fills
característiques d’aquests actes, els quals c
car amb les circumstàncies fonamentals. 
aquesta autorització no pot ésser genèrica.

ARTICLE 152. DENEGACIÓ DE LA RENÚNCIA 
CIONS GRATUÏTES

La denegació de l’autorització judicial per a
cies de la lletra d de l’article 151 comporta
ció de la transmissió. Si es tracta d’una herè
tén sempre acceptada a benefici d’inventar

ARTICLE 153. AUTORITZACIONS ALTERNATIVES

1. No cal autorització judicial en relació am
i els drets adquirits per donació o a títol suc
donant o el causant l’han exclosa expressa

2. L’autorització judicial pot ésser substituï
sentiment de l’acte, manifestat en escriptur

a) Del fill o la filla, si té almenys setze any

b) Dels dos parents més pròxims del fill o
forma establerta per l’article 138.2.

ARTICLE 154. MANCA D’AUTORITZACIÓ

Els actes determinats per l’article 151.1 són
si s’han fet sense l’autorització judicial o s
strials o
ietat in-
 mobles
iosos, i
béns es-
 censos.

ions so-
almenys
en borsa
ent.

acceptar
r herèn-
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s per un

garantia
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questes
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ADQUISI-

s renún-
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ia, s’en-

els béns
sori si el
nt.

pel con-
ública:

la, en la

ul·lables
e els re-

quisits exigits per l’article 153. L’acció per a
los caduca als quatre anys d’haver accedit 
majoritat.

ARTICLE 155. REPRESENTACIÓ LEGAL

1. El pare i la mare titulars de la potestat so
menors no emancipats són els represent
d’aquests.

2. S’exceptuen de la representació legal a
pare i a la mare:

a) Els actes relatius als drets de la persona
que les lleis que els regulin ho disposin alt

b) Els actes que, de conformitat amb les lle
l’edat i la capacitat natural, pugui fer el fill o
mateix.

c) Els actes en els quals hi hagi un conflict
sos entre el pare o la mare o el dels dos qu
la potestat i els fills.

d) Els actes relatius als béns exclosos de l’
ció del pare o de la mare.

ARTICLE 156. PRESTACIÓ PERSONAL

Per a qualsevol acte que impliqui algun
personal dels fills, es requereix el seu cons
tenen dotze anys o més, o si, tenint-ne meny
tenen prou coneixement.

ARTICLE 157. CONTRAPOSICIÓ D’INTERESSOS

Si en algun assumpte hi ha contraposició d
entre els fills i el pare o la mare, quan la 
exercida per ambdós, el fill o filla és repr
aquell del pare o la mare amb el qual no tin
posició d’interessos. Quan la contraposició
pare i la mare conjuntament o amb el que 
potestat, s’ha de nomenar el defensor judici
bleix el títol VII.

CAPÍTOL IV. L’EXTINCIÓ DE LA POTESTAT I ELS

L’EMANCIPACIÓ

ARTICLE 158. CAUSES D’EXTINCIÓ

Sens perjudici del que estableix l’article 13
tat del pare i de la mare s’extingeix per:

a) La mort o la declaració de mort del pare i
o del fill o filla.

b) L’adopció del fill o filla, llevat que ho
cònjuge o de la persona de sexe diferen
l’adoptant conviu maritalment de forma es

c) L’emancipació o la majoritat dels fills.

d) La declaració d’absència del pare, de la 
fills.

ARTICLE 159. ACTUACIÓ DEL FILL O FILLA EM

1. Els fills emancipats poden actuar, en rela
seva persona i els seus béns i drets, com si
jors d’edat, però necessiten que el pare i la
tots dos manquen o estan impedits per a exe
tència que la llei determina, el curador o,



Núm. 309 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de juliol de 1998

amb una per
tin la seva c

a) Els actes 

b) L’accepta
mena de soc

c) Els actes
pel que fa a
setze anys a

2. La compl
de manera g
litat d’actes
mateix nego
futurs, quan
dels dits ac
quals, però,

3. En els cas
plementació
l’autoritat ju
per l’article 

CAPÍTOL V.
POTESTAT

ARTICLE 160

La declaraci
emancipats 
i de la mare 
mes que res

ARTICLE 161

La declarac
d’edat o em
ells mateixo
172, o bé si
favor del cò
qui conviu e
dents i viuen
lars de la po
potestat, que
que pugui e
tés d’un me

ARTICLE 16
CURATELA

L’autoritat j
cles 160 i 16
del pare i d
filla incapaç
dar la pròrro
nar la const

ARTICLE 163

1. La potes
mare s’extin

a) Les cause
ticle 158.

b) La declar
del fill o fill

sti
 la 
ó es

rim

licit
ada
 i e
en 

ces
x la
la.

VI.

164

oluc
ba 
nts
ers
itat
en

o la
ela
tat

mp
e la
apl

165

em
i, l’
s m

166

púb
olir
aco

r la
 de
l rè

I. L

I. D

167

la i
re 

 han
adm
l’ex

ard
 de 
 ne
o e
lar
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ció del càrrec d’administrador en qualsevol
ietats.

 que excedeixin l’administració ordinària
ls béns adquirits pel fill o filla de més de
mb la seva activitat que generi benefici.

ementació de capacitat no es pot concedir
eneral, però es pot donar per a una plura-
 de la mateixa naturalesa o els referits al
ci, activitat o societat, encara que siguin

 sigui convenient ateses les característiques
tes, les circumstàncies fonamentals dels
 cal especificar.

os de desacord o d’impossibilitat, la com-
 de capacitat ha d’ésser substituïda per
dicial o per acord de les persones indicades
138.2, amb els requisits que aquest exigeix.

 LA PRÒRROGA I LA REHABILITACIÓ DE LA

. PRÒRROGA

ó judicial d’incapacitat dels fills menors no
comporta la pròrroga de la potestat del pare
quan arriben a la majoria d’edat, en els ter-
ultin d’aquella declaració.

. REHABILITACIÓ

ió judicial d’incapacitat dels fills majors
ancipats, si no hi ha designació de tutor per
s, d’acord amb el que estableix l’article

 no correspon la constitució de la tutela a
njuge o de la persona de sexe diferent amb
n relació estable de parella, o dels descen-
 encara el pare o la mare que eren els titu-
testat, comporta la rehabilitació d’aquesta
 s’ha d’exercir, d’acord amb les excepcions
stablir la resolució judicial, com si es trac-
nor.

2. CONSTITUCIÓ DE LA TUTELA O DE LA

udicial, no obstant el que disposen els arti-
1, atesa l’edat i la situació personal i social

e la mare, el grau de deficiència del fill o
 i les seves relacions personals, pot no acor-
ga o la rehabilitació de la potestat i orde-

itució de la tutela o de la curatela.

. EXTINCIÓ

tat prorrogada o rehabilitada del pare i la
geix per:

s establertes per les lletres a, b i d de l’ar-

ació judicial de cessació de la incapacitat
a.

c) La con
juge o de
en relaci

d) El mat
capaç.

e) La sol·

da, aprov
d’aquests
impedeix

2. Si en 
subsistei
la curate

CAPÍTOL 

ARTICLE 
TUTELARS

1. La res
que es tro
els eleme
la seva p
per l’ent
menor, m
potestat 
d’una tut
gui adop
d’edat.

2. L’assu
pensió d
temps d’

ARTICLE 

Si el des
transitor
mentre e

ARTICLE 

L’entitat 
per a ass
parats, d’
blerts pe
aplicació
s’oposi a

TÍTOL VI

CAPÍTOL 

ARTICLE 

1. La tute
xen semp
tutelats i
telada, l’
general, 

2. La gu
o només
i dels que
tat, que n
mare, titu
casos:
24761

tució posterior de la tutela a favor del còn-
persona de sexe diferent amb qui es conviu
table de parella o dels descendents.

oni de l’incapaç amb persona major d’edat

ud dels qui exerceixin la potestat prorroga-
 judicialment, si la situació personal i social
l grau de deficiència del fill o filla incapaç
l’adequat compliment de la seva funció.

sar la potestat prorrogada o rehabilitada
 incapacitació, s’ha de constituir la tutela o

 EL DESEMPARAMENT

. DESEMPARAMENT I ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS

ió de desemparament de la persona menor
en una situació de fet en la qual li manquen
 bàsics per al desenvolupament integral de
onalitat comporta l’assumpció automàtica
 pública de les funcions tutelars sobre el
tre no sigui reintegrat a qui en tingui la
 tutela, no es procedeixi a la constitució

 per les regles ordinàries o el menor no si-
, no s’emancipi o no arribi a la majoria

ció de les funcions tutelars implica la sus-
 potestat o de la tutela ordinària durant el
icació de la mesura.

. LA GUARDA

parament es deu a força major de caràcter
entitat pública exerceix només la guarda
antingui la situació.

. MESURES DE PROTECCIÓ

lica ha de prendre les mesures necessàries
 la protecció efectiva dels menors desem-
rd amb els principis i el procediment esta-

 legislació sobre protecció de menors, amb
 les normes del títol VII en allò que no
gim propi de l’entitat pública.

A TUTELA I LES ALTRES INSTITUCIONS TUTELARS

ISPOSICIONS GENERALS

. TITULARS DE LA FUNCIÓ

, en general, les funcions tutelars s’exercei-
en interès i d’acord amb la personalitat dels
 d’assegurar la protecció de la persona tu-
inistració i la guarda dels seus béns i, en

ercici dels seus drets.

a i la protecció de la persona i els béns
la persona o dels béns dels menors d’edat
cessiten un complement de la seva capaci-
stiguin sotmesos a la potestat del pare i la
s naturals d’aquesta, correspon, segons els
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a) A qui exerceix la tutela.

b) A l’administrador o administradora patr

c) A la persona que exerceix la curatela.

d) Al defensor o defensora judicial.

ARTICLE 168. EXERCICI DE LA FUNCIÓ

1. Les funcions tutelars s’exerceixen de fo
ta, llevat dels casos en què s’estableixi ex
una remuneració. Poden fixar-ne la quantia
mare i l’autoritat judicial, en el cas que el pa
no ho hagin previst.

2. Els titulars de les funcions tutelars han 
directament de les seves actuacions la perso
si té prou coneixement, i sempre que ting
dotze anys i es tracti de tutela de menor.

3. Les funcions tutelars constitueixen un de
és admissible l’excusa de llur exercici en e
terminats en aquest Codi.

ARTICLE 169. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

1. Resten exclosos de l’actuació tutelar o, 
de l’administració patrimonial els béns adq
persona tutelada per donació, herència o lle
donant o causant n’ha ordenat una administ
cial i ha nomenat la persona que ha d’exerc

2. El nomenament d’una persona per a l’ad
especial no és eficaç mentre no s’hagi accep
ció, l’herència o el llegat.

3. Són aplicables als titulars de l’administrac
les normes relatives a la tutela quant a apti
i remoció dels tutors, i també en allò que fa
a l’administració i la disposició dels béns af
responsabilitat dels qui actuen d’administra
monials, si en manquen d’altres d’establer
nant o causant.

ARTICLE 170. PERSONES SOTMESES A TUTELA

Estan sotmesos a tutela:

a) Els menors no emancipats que no estigu
testat del pare i la mare o d’un d’ells.

b) Els incapacitats, quan la sentència judic
establert i, en la mesura que així ho determin
i la mare o un d’ells no tenen la potestat pr
rehabilitada.

ARTICLE 171. SUPÒSITS DE LA DELACIÓ

1. La tutela es defereix per:

a) Testament o codicil.

b) Escriptura pública.

c) Resolució judicial.

2. La tutela dels menors desemparats es de
forma establerta per les lleis i es regeix pe
normes especials.
nial.

 gratuï-
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pare i la
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CAPÍTOL II. LA DELACIÓ DE LA TUTELA

SECCIÓ PRIMERA. LA DELACIÓ VOLUNTÀRIA

ARTICLE 172. DELACIONS FETES PER UN MATE

1. Qualsevol persona, en previsió d’ésser de
capaç, pot nomenar, en escriptura pública, l
que vol que exerceixin algun o alguns dels
telars establerts per aquest Codi, i també d
substituts o excloure’n determinades perso
de pluralitat successiva de designacions, pr
terior. També pot establir el funcionament,
ració i el contingut, en general, de la s
especialment pel que fa a la cura de la sev
Aquests nomenaments es poden fer tant de 
junta com successiva.

2. Els nomenaments i les exclusions pode
pugnats per les persones cridades per la llei
cir la tutela o pel ministeri fiscal, si en con
tutela s’ha produït una modificació sobrevin
causes explicitades o que presumiblement 
tingudes en compte en efectuar la designaci
sió.

ARTICLE 173. TUTELA DEFERIDA DEL PARE I D

El pare i la mare que no estiguin privats de
poden ordenar en escriptura pública, testam
cil els nomenaments, les substitucions i les
a què es refereix l’article 172 i en la forma q
per a cadascun dels seus fills menors, no e
per als fills emancipats o majors d’edat inca
en tenen la potestat prorrogada o rehabilita

ARTICLE 174. SUBSTITUTS

En els casos de delació tipificats pels article
hom pot designar substituts per als càrre
d’administració i per a la curatela. Si les per
titutes designades són més d’una, i no s’esp
dre de substitució, és preferida la persona
designada en el document posterior o, si e
conté més d’una designació, la persona de
primer lloc.

ARTICLE 175. CONCURRÈNCIA DE NOME

D’EXCLUSIONS

En cas de concurrència de nomenaments o d
fets pel pare i per la mare, és preferida la 
qui ha exercit darrerament la potestat, sens p
és el cas, de l’eficàcia del nomenament fe
del titular de l’administració especial dels b
mateix hagi disposat per donació, herènci
favor del menor o incapaç.

ARTICLE 176. MESURES DE CONTROL

Tant la persona interessada com el pare i 
menor o incapaç poden establir les mesures
de l’actuació tutelar i, si és el cas, de l’ad
patrimonial que es creguin convenients, sen
de les que puguin establir-se judicialment.

ARTICLE 177. REMUNERACIÓ

1. En el document de la seva designació
fixar al titular de la tutela i, si és el cas, al de
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 la r
onial la remuneració que es cregui conve-
e que el patrimoni de la persona tutelada ho
s perjudici del dret d’aquests a reemborsar-
speses que els origini l’exercici del càrrec.

ió judicial o per acord del consell de tute-
, es pot modificar la remuneració establer-
a resulta excessiva o insuficient, ateses les
ies de la tutela.

NA. LA TUTELA DATIVA

. DELACIÓ

tutor o tutora nomenat per la mateixa per-
sada o pel pare i la mare, o si la persona

s incapaç per a exercir el càrrec, s’excusa o
da, correspon a l’autoritat judicial aques-
ó. També li correspon, en els mateixos su-
 titular de l’administració patrimonial, si ho
enient.

. ORDRE DE LA DELACIÓ

ercici de la tutela o, si és el cas, per a l’ad-
patrimonial, s’ha de preferir:

la d’incapaç, el seu cònjuge o la persona de
t amb qui es conviu en relació estable de
mbdós casos, si la persona designada con-
capaç.

ndents de l’incapacitat si són majors d’edat
t els ascendents, i, en aquest cas, si són el
re, comporta la pròrroga o la rehabilitació
t dels dos o de qualsevol d’ells.

e del pare o de la mare del menor o inca-
persona que, en morir un o altre, es trobi
quest en el supòsit de persona de sexe dife-
i es conviu en relació estable de parella; en
os, si la persona designada ha conviscut
or o incapacitat durant els últims tres anys.

ans del menor o incapacitat.

t això, si ho estima més convenient per als
el menor o incapacitat, l’autoritat judicial,
 motivada, pot alterar l’ordre establert o

ltra persona, tenint en compte aquelles que
 voluntàriament per a assumir els càrrecs
oden beneficiar el menor.

. TUTELA DE GERMANS

i de proveir judicialment la tutela de diver-
, s’ha de procurar que el nomenament re-

na mateixa persona, a fi de facilitar-ne la
.

. MESURES DE CONTROL

tuir la tutela, l’autoritat judicial pot establir,
de la persona tutelada, les mesures de vigi-
trol de la tutela i, si és el cas, de l’adminis-

onial que cregui convenients.

t judicial també pot, si ho considera conve-
r la tutela de la persona de l’administració

fixar l’àmbit de competència exclusiva de
quests càrrecs.

ARTICLE 

L’autorit
de la tute
nial, en l

CAPÍTOL 

SECCIÓ P

ARTICLE

CONSTITU

1. Les pe
i, si és el
da el men
constituc
i perjudi
promoue

2. El min
ció de la 
si s’assab
ha algun

3. Qualse
cia ha de
teri fisca

ARTICLE 

1. En tot
dicial, am
té prou c
i es tracta
a promou
cregui co

2. Abans
cedimen
al Regist
i al Regi
ditatius d
testamen
la certifi
correspo

3. Un co
dóna pos
cir la tute
tar l’adm

ARTICLE 

1. Poden
persones
drets civ
nyalades
persones
dediquin
i que reu
vigent.

2. Les pe
d’assesso
Generali
en el term

3. En el c
s’entén q
en tingui
24763

. REMUNERACIÓ

udicial pot fixar una remuneració al titular
, si és el cas, al de l’administració patrimo-
ircumstàncies indicades en l’article 177.

 DESENVOLUPAMENT DE LA TUTELA

ERA. CONSTITUCIÓ DE LA TUTELA

3. PERSONES OBLIGADES A PROMOURE LA

nes indicades en l’article 179 i les persones
, les institucions que tinguin sota llur guar-
o incapacitat estan obligades a promoure la
e la tutela; altrament, responen dels danys

que causin al menor o incapacitat si no la

ri fiscal també ha de demanar la constitu-
la, o disposar-la d’ofici l’autoritat judicial,
en que, en l’àmbit de la seva jurisdicció, hi
rsona que ha d’ésser sotmesa a tutela.

l persona que conegui aquesta circumstàn-
ar-la en coneixement del jutjat o del minis-

. CONSTITUCIÓ

, la tutela es constitueix per l’autoritat ju-
udiència prèvia del menor o incapacitat, si
ixement i sempre si té almenys dotze anys
 tutela de menor, de les persones obligades
la constitució de la tutela i de les altres que
nient.

constituir la tutela i si no consten en el pro-
autoritat judicial ha de sol·licitar certificats
e Nomenaments Tutelars no Testamentaris
 General d’Actes d’Última Voluntat, acre-
’atorgament o no de les escriptures o els
 què fan referència els articles 172 i 173. Si
ió és positiva, n’ha de demanar la còpia
t.

ectuat el nomenament, l’autoritat judicial
sió del càrrec a la persona que hagi d’exer-
i, si és el cas, a la persona que hagi de por-
stració patrimonial.

. APTITUD

er tutors o administradors patrimonials les
iques que estiguin en ple exercici de llurs
 no incorrin en alguna de les causes asse-
r l’article 186. També poden ésser-ho les
ídiques que no tinguin afany de lucre i es
a protecció dels menors i dels incapacitats
xin els requisits establerts per la normativa

nes jurídiques han de notificar a l’òrgan
ent i supervisió de l’Administració de la

l nomenament i el cessament com a tutors
i de quinze dies des que han tingut lloc.

d’exercici de la tutela per persona jurídica,
l’execució material correspon a l’òrgan que
epresentació o, si aquest és col·legiat, a qui
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en tingui la presidència, llevat que s’hag
especialment algun dels seus membres. Aqu
nació s’ha de formalitzar en escriptura pú
s’ha d’inscriure en el Registre Civil on esti
la tutela.

ARTICLE 186. INCAPACITAT

1. No poden ésser tutors ni administradors p
les persones que:

a) No estiguin en ple exercici de llurs drets

b) Per resolució judicial, estiguin o hagin es
o suspeses de l’exercici de la potestat o d’u
privades totalment o parcialment de la gua
cació.

c) Hagin estat remogudes d’una tutela.

d) Estiguin complint una pena privativa de

e) Hagin fet fallida o no estiguin rehabili
concurs de creditors, llevat que la tutela n
l’administració dels béns.

f) Hagin estat condemnades per qualsevol 
faci suposar fonamentadament que no dese
la tutela de manera correcta.

g) Per llur conducta puguin perjudicar la fo
menor o la cura de l'incapacitat.

h) Estiguin en situació d’impossibilitat de fe
cir el càrrec.

i) Tinguin enemistat manifesta amb la perso
tinguin o hagin tingut amb ella plets o impo
flictes d’interessos o en siguin deutors pe
concepte.

j) No disposin de mitjans de vida coneguts

2. No poden ésser tampoc tutors ni adminis
trimonials les persones jurídiques desqua
intervingudes per l’Administració, o si les
què es refereix l’apartat 3 de l’article 185 e
guna de les esmentades situacions d’incapac
tes per l’apartat 1 d’aquest article.

3. Tampoc no poden ésser tutors ni adminis
trimonials les persones físiques o jurídique
tinguin una relació laboral d’assalariat o con
naturalesa anàloga amb l’incapacitat. En ca
nes jurídiques, aquesta incompatibilitat é
quan qualsevol dels membres que integrin
representació o d’administració mantingui, d
o indirectament, una relació d’aquell tipus 
pacitat.

ARTICLE 187. EXCUSES

1. Es poden al·legar com a excuses per a n
tutela l’edat, la malaltia, la manca de rela
menor o incapaç, les derivades de les cara
peculiars de l’ocupació professional del 
qualsevol altra que faci especialment feix
afectar el bon exercici de la tutela.

2. Les persones jurídiques poden exc
no disposen de mitjans suficients per al de
ment adequat de la tutela.
esignat
ta desig-
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ARTICLE 188. AL·LEGACIÓ I ACCEPTACIÓ DE L’

1. L’excusa s’ha d’al·legar en la constitució
la, en el termini de quinze dies comptadors
ficació del nomenament, i quan l’excusa so
teriorment, amb la màxima diligència poss

2. La persona que s’excusa després d’haver
càrrec està obligada a exercir la seva fun
l’excusa no li sigui acceptada judicialment

3. Simultàniament a l’admissió de l’excusa
judicial ha de procedir al nomenament d’un
sona per a exercir la tutela o, si és el cas, pe
nistració patrimonial.

4. L’acceptació de l’excusa comporta la pè
que s’hagi deixat en consideració al nomen

ARTICLE 189. CAUCIÓ

1. L’autoritat judicial, ateses les circumstà
tutela, pot exigir caució a la persona desig
exercir-la i, si és el cas, a la nomenada per a 
ministració patrimonial, abans de donar-lo
del càrrec. En qualsevol moment i per justa
deixar-la sense efecte o modificar-la totalm
cialment.

2. La persona que exerceix la tutela o, si és
porta l’administració patrimonial han de 
tenir en lloc segur els valors, les joies, les o
d’altres objectes preciosos que formin part d
ni del menor o incapacitat, i posar el fet en c
del jutjat.

ARTICLE 190. INVENTARI

1. El titular de la tutela i, si n’hi ha, l’admi
administradora patrimonial han de fer in
patrimoni de la persona tutelada, dins el term
xanta dies comptadors de la presa de posses
rec. L’autoritat judicial pot prorrogar aquest
causa justa, fins a un màxim de seixanta di

2. Han d’ésser convocats a la formalització
tari el tutelat o tutelada si té prou coneixem
cas, si té dotze anys o més i es tracta de tut
nor i, si hi ha consell de tutela, qui en tingui 
cia i el ministeri fiscal.

ARTICLE 191. CONTINGUT DE L’INVENTARI

1. L’inventari ha de descriure amb detall 
passiu que integren el patrimoni objecte d
incloent-hi, si és el cas, els conceptes l’ad
dels quals hagi estat encomanada a un adm
especial, que està obligat a facilitar-ne les d
güents. Si la tutela comprèn alguna empresa
l’inventari ha de descriure, ultra els béns i e
integren l’actiu, i també el passiu, els ele
n’integrin la comptabilitat.

2. El titular de la tutela i, si és el cas, l’adm
administradora patrimonial que no inclog
ventari els crèdits que la persona tutelada ti
ells han d’ésser remoguts del càrrec. S
es refereix a un crèdit a favor d’aquells, s’e
crèdit ha estat renunciat.
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. FORMA DE L’INVENTARI

ri s’ha de formalitzar judicialment o nota-
n aquest únic cas, el titular de la tutela o de
ció patrimonial n’ha de dipositar una còpia
ue ha constituït la tutela.

onsell de tutela, el tutor o tutora ha de lliu-
 l’inventari a qui en tingui la presidència, i
ersona tutelada, si té més de dotze anys o
 però té prou coneixement.

. MESURES POSTERIORS DE CONTROL

onsell de tutela, l’autoritat judicial, d’ofi-
cia del ministeri fiscal, de la persona tute-
lar de la tutela i, si és el cas, de qui en tin-
rrec l’administració patrimonial pot dispo-
evol moment de la tutela, les mesures que
sàries per al control del seu bon funciona-
ialment en allò que faci referència a la ges-
ial.

. DESPESES

s originades per la realització de l’inventari,
de caució i les mesures de control establer-
les 176 i 193 són a càrrec del patrimoni del
lada.

NA. REMOCIÓ

. CAUSES DE REMOCIÓ

 de les funcions tutelars i, si és el cas, de
ció patrimonial han d’ésser remoguts del
ici o a sol·licitud del ministeri fiscal, de la
lada, del consell de tutela, del tutor o tutora
istrador o administradora, aquests darrers,
ció amb l’altre, per causa sobrevinguda
ió, per incompliment dels deures inherents
per ineptitud o negligència en l’exercici
 tutor o tutora també pot ésser remogut si es
 problemes de convivència greus i conti-
a persona tutelada.

 resoldre sobre la remoció, l’autoritat judi-
coltar la persona afectada, les que poden
oció i el tutelat o tutelada, si té prou conei-
 tot cas, si té almenys dotze anys i es trac-
de menor.

. RESOLUCIÓ DE LA REMOCIÓ

ció que ordena la remoció ha de contenir el
t de la persona que ha d’ocupar el càrrec de
stat remoguda. Mentre no recaigui aquesta

’ha de designar judicialment un curador o
e cessa en produir-se l’esmentada resolu-

 circumstàncies del cas, l’autoritat judicial
que el remogut de la tutela o de l’adminis-
onial perdi, totalment o parcialment, allò

agi deixat en consideració al nomenament.

SECCIÓ T

ARTICLE 

L’exercic
persona 
sigui de l
líssima. A
pecials p

ARTICLE 

Sens perj
nistrador
exercida
güents:

a) Quan 
mare hag
càrrec.

b) Quan 
que estig
amb pers
cregui co
l’exercei

ARTICLE 

En els ca
ceix en la
hi ha esp
Malgrat 
d’acord a
mal que 
de neces

ARTICLE 

Si hi ha 
nial, la p
se d’exer
pon al tit
nial. Les 
s’han de

ARTICLE 

Els desac
conjunta
de l’adm
també co
consell d
dós caso
persona t
dotze any

ARTICLE 

En el cas
lada, si h
o admini
substituï
o si l’opo
la person
defensor
la, corres
ta.
24765

ERA. EXERCICI DE LA TUTELA

. CARÀCTER PERSONALÍSSIM

e les funcions tutelars s’exerceixen per la
lar de la tutela o, si és el cas, per la que ho
ministració patrimonial, de forma persona-
esta darrera només pot atorgar poders es-
 un acte o un contracte en concret.

. NOMBRE DE TITULARS

ci del nomenament, si és el cas, d’un admi-
administradora patrimonial, la tutela és
r una sola persona, llevat dels casos se-

ateixa persona interessada o el pare i la
designat dues persones per a l’exercici del

utela correspongui a una persona casada o
en el supòsit de relació estable de parella
a de sexe diferent amb qui es conviu, i es
enient que el cònjuge o la parella també
.

. TUTELA COMPARTIDA

 en què hi hagi dos tutors, la tutela s’exer-
rma que s’estableixi en constituir-la. Si no
icació, ambdós han d’actuar conjuntament.
 qualsevol d’ells pot realitzar els actes que,
 les circumstàncies, pot considerar-se nor-
in exercits per un de sol, i també els actes

t urgent.

. ADMINISTRACIÓ PATRIMONIAL

administrador o administradora patrimo-
na titular de la tutela només ha d’ocupar-
la respecte al contingut personal, i corres-
r de l’administració el contingut patrimo-
isions que concerneixin ambdós continguts
ndre conjuntament.

. DESACORDS

s entre els tutors amb facultats atribuïdes
nt o entre el tutor i la persona responsable
stració patrimonial, quan hagin d’actuar
ntament, són resolts judicialment o, pel
tela, si escau, sense recurs ulterior en amb-
mb audiència prèvia dels afectats i de la
lada, si té prou coneixement o si té almenys
 es tracta de tutela de menor.

. OPOSICIÓ D’INTERESSOS

oposició d’interessos amb el tutelat o tute-
 dos tutors o tutor o tutora i administrador

adora patrimonial, la persona afectada és
er l’altra. Si només hi ha un tutor o tutora
ió d’interessos també hi és en relació amb
ubstituta, el jutge o jutgessa nomena un
efensora judicial. Si hi ha consell de tute-

n a aquest de nomenar la persona substitu-
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ARTICLE 203. CESSAMENT D’UN TUTOR O TUT

1. En el cas que hi hagi dos tutors, encara qu
no sigui conjunt, o que hi hagi un tutor o
administrador o administradora patrimon
qualsevol causa cessa un d’ells, la tutela o l’
ció és continuada per l’altre. Aquest ha de p
cumstància en coneixement del jutge o ju
que designi el corresponent substitut.

2. També estan obligades a posar el fet en co
del jutge o jutgessa les persones obligades a
constitució de la tutela, i també, si hi ha co
tela, la persona que en tingui la presidència.
fer-ho el tutelat o tutelada.

ARTICLE 204. COMPTES ANUALS

1. Si no hi ha consell de tutela, el tutor o tu
el cas, l’administrador o administradora p
han de dipositar anualment els comptes de la
els sis primers mesos de l’exercici següent. M
si el patrimoni de la persona tutelada és d’en
da, l’autoritat judicial, després de la primera
comptes anuals, pot disposar, amb l’audiè
del tutelat o tutelada, si té prou coneixemen
si almenys té dotze anys i es tracta de tutela
que les successives es duguin a terme per pe
llargs, que no ultrapassin els tres anys.

2. El dipòsit a què fa referència l’apartat 1
davant el jutge o jutgessa encarregat del Re
on consta inscrita la tutela.

3. Si hi ha consell de tutela, els comptes es r
sell, en la forma establerta per l’article 231

ARTICLE 205. CONTINGUT DELS COMPTES ANU

La rendició anual de comptes ha de consist
tat detallat d’ingressos i despeses, un inven
tiu i el passiu del patrimoni a la fi de l’exer
tall dels canvis en relació amb l’inventari d
terior, acompanyat dels justificants corresp

ARTICLE 206. RESPONSABILITAT

1. El tutor o tutora i, si és el cas, l’administ
ministradora patrimonial han d’exercir le
respectives amb la diligència d’un bon adm
administradora. Ambdós són responsables
respectiva actuació davant la persona tutela
ció o omissió.

2. L’acció per a reclamar aquesta responsa
criu als tres anys comptadors des de la rendi
comptes.

CAPÍTOL IV. CONTINGUT DE LA TUTELA

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 207. CURA DE LA PERSONA TUTELAD

1. El tutor o tutora ha de tenir cura del tute
da i li ha de procurar aliments, si els recurso
moni d’aquest no són suficients, i també d
educació integral i, si escau, fer tot el que c
la recuperació de la seva capacitat i per a la 
reinserció en la societat.
exercici
ora i un
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2. L’administrador o administradora patrimo
ha, ha de facilitar al tutor o tutora els recur
ponents, a fi que pugui complir adequadam
ves obligacions. En cas de desacord sob
qüestió, resol l’autoritat judicial.

3. El tutor o tutora exerceix qualsevol altra f
li hagi estat conferida en virtut de la sentèn
d’incapacitació.

ARTICLE 208. DOMICILI DE LA PERSONA TUTE

El domicili del tutelat o tutelada és el de la
tular de la tutela o, si n’hi ha més d’una i t
cilis diferents, el d’aquella persona amb qu
llevat que en la constitució de la tutela o pe
judicial posterior s’hagi disposat altrament

ARTICLE 209. REPRESENTACIÓ DE LA PERSONA

1. El tutor o tutora i, si és el cas, l’administ
ministradora patrimonial, en l’àmbit de les 
competències, són els representants legals d
tutelada.

2. S’exclouen de la representació a què fa
l’apartat 1 els actes següents:

a) Els relatius als drets de la personalitat, lle
lleis que els regulen ho disposin altrament.

b) Els que, de conformitat amb les lleis i les
de la persona tutelada, pot fer ella mateixa

c) Aquells en els quals hi ha un conflicte d
amb el tutelat o tutelada.

d) Els relatius als béns exclosos de l’admin
la tutela o, si és el cas, de l’administració p
en particular, els que siguin objecte de l’ad
especial definida per l’article 169.

e) Els relatius als béns que el menor que tin
més anys hagi adquirit amb la seva feina o
Per als actes que excedeixin l’administraci
el menor necessita l’assistència del tutor o 

ARTICLE 210. ADMINISTRACIÓ

1. El titular de la tutela i, si és el cas, el de l’
ció patrimonial administren el patrimoni d
tutelada que tinguin sota la seva cura, amb
cia fixada per l’article 205.

2. Els fruits dels béns administrats pel tuto
per l’administrador o administradora pat
també els béns que adquireixi amb la pròpi
indústria, pertanyen al tutelat o tutelada.

ARTICLE 211. NOMENAMENT POSTERIOR D’ADM

O ADMINISTRADORA

Si, amb posterioritat a la constitució de la tu
trimoni del tutelat o tutelada assoleix una i
considerable, o per una altra causa degudam
que ho faci necessari, el jutge o jutgessa,
sol·licitud del tutor o tutora, del consell de
ministeri fiscal o de la persona tutelada, p
un administrador o administradora patrimo
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. AUTORITZACIÓ PRÈVIA

 tutora o, si és el cas, l’administrador o ad-
a patrimonial necessiten autorització judi-
 consell de tutela, si n’hi ha, per a:

éns immobles, gravar-los o subrogar-se en
n preexistent sobre béns immobles que no
dquisició simultània de l’immoble gravat

 en la fixació del qual es tingui en compte
 del gravamen, alienar o gravar embarca-
naus inscriptibles, establiments mercantils
 o elements que en siguin essencials, drets

t intel·lectual i industrial i objectes d’art o
també alienar o renunciar drets reals sobre
ts béns, amb excepció de les redempcions

 gravar accions o participacions socials. No
zació, però, per a alienar, almenys pel preu
ó, les accions cotitzades en borsa ni per a
rets de subscripció preferent.

r crèdits.

 herències sense benefici d’inventari i re-
acions, herències o llegats, acceptar llegats
 modals o oneroses. La denegació de l’au-
dicial per a les renúncies esmentades com-
ptació de la transmissió. Si es tracta d’una
ntén sempre acceptada a benefici d’inven-

rrendaments sobre béns immobles per a un
rior a quinze anys.

rendre diner en préstec.

rceres persones els crèdits que el tutelat o
ui contra elles o adquirir a títol onerós els
rceres persones contra el tutelat o tutelada.

prestar fermança, o constituir drets de ga-
igacions alienes per un termini superior a

 o adquirir la condició de soci en societats
in la responsabilitat dels seus socis, i tam-
, fusionar o escindir aquestes societats.

en qüestions relacionades amb els béns o
icats en aquest apartat 1 o sotmetre-les a

alguna obligació personal o laboral de la
lada.

ació es pot donar per a una pluralitat d’ac-
teixa naturalesa, o referents al mateix nego-
, encara que siguin futurs, quan així sigui
ateses les seves característiques, especifi-
es circumstàncies fonamentals en què ha de
ctuació del tutor o tutora o de l’administra-
nistradora patrimonial. L’autorització es
n interès de la persona tutelada, en cas
ecessitat justificades degudament i amb
èvia del ministeri fiscal. En cap cas aquesta
 no pot ésser genèrica.

utorització per als actes relatius als béns
r donació, herència o llegat, si el donant o
 exclòs expressament.

SECCIÓ S
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NA. TUTELA DEL MENOR

. CONVIVÈNCIA

tora ha de conviure amb el menor. Amb
ent, però, el jutge o jutgessa pot autoritzar
esideixi en un lloc diferent, amb l’audièn-
el menor si té dotze anys o més o, si en té
tze, però té prou coneixement.

. RELACIÓ PERSONAL

na que exerceix la tutela ha de tractar el
la major consideració i, en aquest marc, el
obeir-la, llevat que intenti imposar-li con-
nes o delictives, i tots s’han de respectar

cici de les funcions tutelars, el menor pot
it de manera proporcionada, raonable i
amb el respecte degut a la seva dignitat,
ar-li sancions humiliants ni que atemptin
us drets. Amb aquest objectiu, la persona
tutela pot sol·licitar l’assistència i la inter-
poders públics.

t judicial ha d’escoltar necessàriament el
 prou coneixement o dotze anys o més,
oldre sobre l’aprovació d’un acte del tutor
 impliqui qualsevol obligació personal o
 aquell.

. EDUCACIÓ

ici de les funcions tutelars, s’ha de propor-
ormació integral al menor.

rització judicial per a internar el menor en
en una institució d’educació especial.

cisions relatives a l’educació del menor, si
menys dotze anys i manifesta una opinió
tor o tutora necessita també l’autorització

 del consell de tutela, si n’hi ha.

6. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA PERSONA

 que té almenys setze anys administra els
quireix amb la seva feina o amb la seva
 quals, per tant, resten exclosos de l’admi-
elar o, si és el cas, de l’administració patri-

 amb aquests béns i els que hi són subro-
or resta equiparat a la persona que hagi
enefici de l’habilitació d’edat.

. HABILITACIÓ D’EDAT

or ha complert setze anys i l’accepta, la
 exerceix la tutela, sola o conjuntament

ar de l’administració patrimonial, si és el
autorització prèvia judicial o del consell de
i ha, pot concedir a aquell el benefici de

 d’edat, que s’ha de formalitzar en escrip-
.

t d’edat pot actuar en relació amb la seva
 seus béns igual que el menor emancipat,
plement de capacitat establert per l’article
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159 és prestat per la persona o les persones
la tutela o de l’administració patrimonial. 
havia estat exercida per dos tutors, pot prest
complement de capacitat qualsevol dels dos
en tot cas, com a curadors.

SECCIÓ TERCERA. TUTELA DE PERSONES INCAP

ARTICLE 218. CURA DE LA PERSONA INCAPACI

El tutor o tutora ha de tenir cura de la perso
citada i, en especial, ha d’assegurar-ne el be
ral i material, i ha de fer tot el que calgui pe
guir el major grau possible de recuperació
capacitat, i també per a assolir-ne, en la m
sigui possible, la inserció en la societat.

ARTICLE 219. AUTORITZACIÓ PRÈVIA

1. La persona titular de la tutela necessita a
judicial per a:

a) Internar la persona incapacitada en un e
adequat.

b) Aplicar a la persona incapacitada tractam
que fonamentalment puguin posar en greu p
vida o la seva integritat física o psíquica.

2. Les mesures indicades per l’apartat 1 p
preses sense autorització prèvia si el fet d’
pot comportar un retard que impliqui un g
a la persona tutelada, per a altres persone
béns. En aquest cas, s’ha de comunicar a
correspongui i al consell de tutela, si n’hi ha
adoptada, en el termini de vint-i-quatre ho
màxim.

CAPÍTOL V. EXTINCIÓ DE LA TUTELA

ARTICLE 220. EXTINCIÓ DE LA TUTELA

1. La tutela s’extingeix per:

a) La majoria d’edat o l’habilitació d’edat d
tutelada, llevat que amb anterioritat hagués
pacitat judicialment.

b) El matrimoni del tutelat o tutelada meno
sona capacitada.

c) L’adopció de la persona tutelada.

d) La desaparició de la incapacitat, o la modif
sentència de declaració d’incapacitat, de mane
lloc a la substitució de la tutela per la curatela,
resolució judicial d’extinció de la incapacita

e) La mort o la declaració d’absència o de d
la persona tutelada.

2. En cas d’extinció de la tutela, la persona 
que exerceix la tutela o la que porta l’adm
patrimonial, si és el cas i, si hi ha consell d
persona que en tingui la presidència han de
la circumstància al jutjat on fou constituïd
Pot fer-ho igualment qualsevol altra person
da.
ulars de
la tutela
l’indicat
e actuïn,
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ARTICLE 221. RENDICIÓ FINAL DE COMPTES

1. En acabar la tutela, la persona titular de l
és el cas, ella i l’administrador o administra
monial han de retre comptes finals de la tu
toritat judicial en el termini de sis mesos c
des de l’extinció d’aquella, prorrogables ju
per justa causa, per un altre període de tres 
a màxim. L’obligació es transmet als hereu
sona obligada mor abans de la rendició d
però, en aquest cas, el termini s’interromp 
funció i l’acceptació de l’herència.

2. La rendició de comptes pot ésser reque
persona tutelada o, si és el cas, pel seu repr
gal o els seus hereus, i també per qui tingui 
cia del consell de tutela, si és el cas. L’acc
mació prescriu als tres anys de l’extinció 
establert per a la rendició. Si escau, el cò
prescripció de l’acció no s’inicia fins el m
hagi cessat la convivència entre la persona 
tutor o tutora.

3. Les despeses necessàries de la rendició 
són a càrrec de la tutela.

ARTICLE 222. RENDICIÓ DE COMPTES PER CES

1. En el cas que, abans de l’extinció de la tu
dueixi el cessament de la persona que exer
rec de tutor o, si és el cas, l’administració p
aquests han de retre comptes al jutjat de la 
en el termini indicat per l’article 221, com
del cessament.

2. Si el cessament és per defunció, la rendici
tes l’han de fer els hereus i el termini es com
l’acceptació de l’herència.

ARTICLE 223. APROVACIÓ DELS COMPTES

1. L’autoritat judicial ha de donar o denega
ció dels comptes, tant si són finals com per
sament, amb audiència, segons que correspo
persona tutelada, del titular de la tutela, de
l’administració patrimonial o de qui ocupi l
cia del consell de tutela, i pot practicar amb
nalitat les altres diligències que estimi conv

2. L’aprovació no impedeix l’exercici de 
que recíprocament puguin correspondre, p
tutela, a les persones indicades per l’aparta

ARTICLE 224. MERITACIÓ D’INTERÈS

1. Les quantitats acreditades en virtut de la 
comptes per la persona tutelada o per la qu
la tutela o, si és el cas, per l’administrador
tradora patrimonial meriten l’interès legal.

2. Si el ròssec resultant és a favor del titula
la o, si és el cas, del titular de l’administrac
nial, l’interès es merita des que el tutelat o
requerit de pagament, un cop aprovats els co
lliurament del patrimoni. Si és en contra d’a
terès es merita des del moment de l’apro
comptes.
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. DESAPROVACIÓ DELS COMPTES

e no hi hagi aprovació dels comptes, l’au-
ial pot demanar al titular de la tutela i, si és
 l’administració patrimonial, o als seus he-
anties que cregui convenients per a la pro-
nterès de la persona tutelada, i, en tot cas,
municar al ministeri fiscal a fi que insti, si
cions oportunes, inclosa la de responsabi-

. EL CONSELL DE TUTELA

6. CONSTITUCIÓ

deferida per la persona interessada o pel seu
a seva mare, hom pot preveure que hi hagi
e tutela, que ha d’ésser formalitzat pel jut-
rc de la constitució d’aquesta tutela.

. COMPOSICIÓ

l de tutela ha d’estar integrat per un mínim
bres i un màxim de cinc, nomenats per
dicial.

ser preferides per a formar part del consell
xcloses les persones designades o excloses
na interessada o pel pare i per la mare

 l’hora d’ordenar la tutela. Si hom designa
de membres superior a cinc, el jutge o jut-

ina les persones que hagin d’ésser-ne ex-
passen a tenir la condició de suplents.

a designació feta per la persona interessa-
 pare i per la seva mare, han d’ésser nome-
t que sigui inconvenient per a la persona
capacitada, les persones preferides per a
 la tutela, d’acord amb l’article 179, llevat
’elles hagi estat nomenada per al càrrec de
a o administrador o administradora patri-

. FORMA DE DESIGNACIÓ I D’EXCLUSIÓ

cions i les exclusions de referència establer-
cle 227 s’han de fer en la forma fixada pels
 i 173 i poden ésser impugnades, també en
ada per l’article 172.

. NORMATIVA APLICABLE

ables als membres del consell de tutela, en
ue correspongui, les normes de la tutela,
t quant al nomenament, a les causes d’in-
cusa i remoció, i en matèria de responsa-

l consell de tutela ha d’ésser el domicili de
ue en tingui la presidència.

. CÀRRECS

 estat designats en la constitució, el consell
d’elegir d’entre els seus membres la perso-
e presidir-lo i un secretari o secretària.

ent o presidenta convoca i dirigeix les reu-
senta el consell de tutela i n’executa els
t de designació especial d’un altre dels seus
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ARTICLE 
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ri o secretària lliura certificat dels acords,
plau de la presidència, i custodia la docu-
l consell de tutela.

. REUNIONS

 de tutela es reuneix necessàriament dins el
stre de cada any, a fi de rebre l’informe del
a i, si és el cas, de l’administració patrimo-
a situació de la persona tutelada i l’exerci-
la en l’any anterior, amb la corresponent
comptes, amb el contingut fixat per l’arti-

 de tutela es reuneix, a més, sempre que ho
enient la presidència o quan ho sol·licitin
s dels seus membres o bé la persona que
utela o, si és el cas, el titular de l’adminis-
onial. En aquestes sol·licituds s’ha d’indi-

 de la reunió.

catòria s’ha de fer amb vuit dies d’antela-
ls casos d’urgència, amb indicació del lloc
 l’hora de la reunió, i també de l’ordre del

. CONCURRÈNCIA MÍNIMA

eguda constitució del consell de tutela, cal
cia, almenys, de la meitat dels membres,
n delegar-ne l’assistència.

ssisteix el titular de la presidència, la reu-
ida per la persona de més edat de les assis-
nca el secretari o secretària, actua com a tal
és jove.

. ACORDS

s del consell de tutela es prenen per majo-
els membres presents, i el vot de la perso-
presidit la reunió és un vot de qualitat.

e la reunió, la persona que n’hagi estat se-
n l’acta corresponent, amb el vistiplau de
esidida.

. FUNCIONS

l de tutela vetlla pel bon desenvolupament
tant en l’aspecte personal com en el patri-
b aquesta finalitat, la persona que en tingui
ia ha de mantenir una relació regular amb
ue exerceix la tutela i, si és el cas, amb la
dministració patrimonial.

al, correspon al consell de tutela:

r la remuneració de la persona titular de la
e té cura de l’administració patrimonial,

la situació patrimonial de la persona tute-
aconselli, i sens perjudici de la intervenció
 ho deixi sense efecte.

els desacords entre tutors, quan n'ni ha més
 el tutor o tutora i l’administrador o admi-

atrimonial.

es autoritzacions establertes pels articles
 219.



10 de juliol de 1998 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 309

pel
ènc
tela
qu
e l
tut

 pe
un
nta

sid
dic

tuto
im
em
en

par
a q
rta

 de

s am
pte
ssa

 ob
 m

rcir
 la
son

s n
tela

’un
el 

cia
íto
s, l
mb
ati

erc
ada
um

dores en la

itució de la
ratela, si és

itució de la
 en relació
àncies de la

ersona que
na que n’és
ió patrimo-
altrament.

ció del prò-
d’incapaci-
pacitat.

 la incapa-
qual la per-
 i aquell en
titular de la
ia és neces-
i per a ator-

assistència
la persona
l per a fer-
ió d’un de-

ES MENORS

ades o que
dat només
an calgui la

S

t d’interes-
’incapacitat
el cas d’im-
igna un de-

CA D’ASSIS-

a d’incapa-
 la persona
ta assistèn-
r la llei.

tinció de la
afectada és
on la cons-
tela de béns
24770

3. El consell de tutela ha d’ésser escoltat 
jutgessa en tots els casos en què cal l’audi
persona titular de la tutela o de la persona tu
adreçar-s’hi en sol·licitud de les mesures 
adequades per al bon desenvolupament d
inclosa, si és el cas, la remoció del tutor o 
la persona que administra el patrimoni.

ARTICLE 235. INTERVENCIÓ JUDICIAL

1. Si no és possible la presa d’algun acord
de tutela, per manca d’assistència a la re
qualsevol altra causa, el president o preside
ha presidit la reunió, també qui l’hagi pre
posar el fet en coneixement de l’autoritat ju
ha de resoldre, després d’escoltar el tutor o 
el cas, l’administrador o administradora patr
persona tutelada, si té prou coneixement, i s
més de dotze anys i es tracta de tutela de m

2. Poden posar el fet a què es refereix l’a
coneixement del jutjat la persona tutelada, l
ceix la tutela i, si és el cas, la persona que po
nistració patrimonial i la resta de membres
de tutela.

ARTICLE 236. EXTINCIÓ

El consell de tutela acaba les seves funcion
tinció de la tutela, un cop aprovats els com
lliurada la documentació a la persona intere
seus hereus.

CAPÍTOL VII. LA CURATELA

ARTICLE 237. CASOS DE CURATELA

Estan sotmesos a curatela:

a) Els menors d’edat emancipats o que han
benefici de la majoria d’edat quan el pare i la
tutors es morin o quedin impedits per a exe
tència prescrita per la llei, amb excepció de
menor emancipada per matrimoni amb per
d’edat.

b) Els pròdigs.

c) Els incapacitats en relació amb els qual
considerat adequada la constitució de la tu

d) Els béns disposats mortis causa a favor d
na no concebuda, en els termes establerts p
successions.

ARTICLE 238. NORMATIVA APLICABLE

És aplicable a les curateles a què fa referèn
237, a més de les disposicions d’aquest cap
pecial quant al nomenament, les incapacitat
ses i la remoció del curador o curadora i ta
lació amb la seva responsabilitat, la norm
tutela, en la mesura que hi correspongui.

ARTICLE 239. DELACIÓ

1. La designació de la persona que ha d’ex
ratela pot fer-la la mateixa persona interess
i la mare o judicialment, en les mateixes circ
de la tutela.
 jutge o
ia de la
da, i pot
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ora o de
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2. Les persones jurídiques poden ésser cura
mateixa mesura que poden ésser tutores.

ARTICLE 240. CONSTITUCIÓ

1. Les persones obligades a instar la const
tutela estan obligades a demanar la de la cu
el cas.

2. L’autoritat judicial pot disposar la const
curatela, malgrat que la petició s’hagi fet
amb la tutela, si així resulta de les circumst
persona afectada.

ARTICLE 241. PREEXISTÈNCIA DE TUTELA

Si es tracta de constituir la curatela d’una p
està sotmesa a tutela, l’ha d’exercir la perso
tutor o tutora o que té cura de l’administrac
nial, tret que l’autoritat judicial ho disposi 

ARTICLE 242. CONTINGUT

1. El titular de la curatela no té la representa
dig o de la persona que estigui en situació 
tat relativa, i es limita a completar-ne la ca

2. La sentència que declari la prodigalitat o
citat relativa ha de determinar l’àmbit en el 
sona afectada pot administrar els seus béns
el qual necessita l’assistència de la persona 
curatela. En qualsevol cas, aquesta assistènc
sària per als actes definits per l’article 212 
gar capítols matrimonials.

3. Si el curador o curadora refusa prestar l’
en algun dels actes que la requereixin, 
afectada pot sol·licitar l’autorització judicia
ho tota sola o, alternativament, la designac
fensor o defensora judicial.

ARTICLE 243. CURATELA DE LES PERSON

EMANCIPADES

La curatela de les persones menors emancip
han obtingut el benefici de la majoria d’e
s’ha de constituir, a instància d’aquestes, qu
intervenció del curador o curadora.

ARTICLE 244. INCOMPATIBILITAT D’INTERESSO

En els casos en què hi hagi incompatibilita
sos entre el pròdig o la persona en situació d
relativa i el titular de la curatela, i també en 
possibilitat d’aquest, l’autoritat judicial des
fensor o defensora judicial.

ARTICLE 245. CONSEQÜÈNCIES DE LA MAN

TÈNCIA

Els actes del pròdig o de la persona afectad
citat relativa que requereixin assistència de
titular de la curatela i s’hagin fet sense aques
cia són anul·lables en la forma establerta pe

ARTICLE 246. EXTINCIÓ

La curatela s’extingeix, ultra els casos d’ex
tutela, si és curatela de pròdig o la persona 
incapacitada per resolució judicial i corresp
titució de la tutela, i, en el cas que sigui cura
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ngeix en el moment de néixer aquesta. En

 cas, en finir la curatela, el curador o
e ha administrat els béns ha de rendir els
ls. Hi són aplicables les mateixes regles de
e comptes de la tutela.

I. EL DEFENSOR O DEFENSORA JUDICIAL

. EL DEFENSOR O DEFENSORA JUDICIAL

tgessa ha de nomenar un defensor o defen-
l en els casos següents:

alguna qüestió hi hagi un conflicte d’inte-
 el tutor o tutora i la persona tutelada, o bé
ors entre si, o entre el curador o curadora i
o les persones en situació d’incapacitat re-
ministrador o administradora de béns i el
apacitat.

 exigeixin les circumstàncies del menor o
mentre no es constitueixi la tutela o no si-
 el desemparament.

o es constitueixi la curatela de pròdigs o de
 situació d’incapacitat relativa.

òsits en què per qualsevol causa els titulars
 de la curatela no exerceixin llurs funcions,
cabi la causa o no es designi una altra per-
’exercici dels càrrecs.

a de casos determinats per la llei.

. NOMENAMENT

ent de defensor o defensora judicial es fa
etició del ministeri fiscal, del tutor o tutora o
 persona legitimada per a comparèixer a ju-
recaure en la persona que l’autoritat judicial
ònia, tenint en compte el fet determinant del
ment, o bé d’entre les que li proposin les
n l’advocat o advocada que actuï en defensa
a incapacitada, en el mateix procediment, o
vol altra persona idònia.

. ACTUACIÓ

el defensor o defensora judicial s’ha de li-
e o els actes que n’hagin determinat el no-
Si aquest acte requereix autorització judi-
a s’ha d’entendre implícita en el nomena-

. RÈGIM

les al defensor o defensora judicial les cau-
litació, excuses i remoció de la persona que
tutela i, si escau, la retribució. El defensor
judicial ha de donar compte de la seva ges-
itat judicial, una vegada acabada.

. ASPECTES REGISTRALS

1. EL REGISTRE DE NOMENAMENTS TUTELARS

NTARIS

istre de Nomenaments Tutelars no Testa-
scriuen les delacions de les tuteles que han

estat ator
ticle 172

2. Per tal
de la des
ritzin esc
establert
Registre 
els cogn
l’atorgan
aquesta d
anul·lació
designad

3. Les no
ment i la
l’apartat 

ARTICLE 

El presid
notificar

a) Les mo
en la pres

b) Que el
la reunió
231.1.

CAPÍTOL 

ARTICLE 
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n’han de
per raó d
declarad

ARTICLE 

1. El gua
neixeme
menors, 
del minis

2. Si es t
paç o su
curatela 
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persona 
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aquesta f

ARTICLE 
L’INTERNA

1. L’inter
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adequada
via si la s
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s’efectuï
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es en ús de les facultats establertes per l’ar-

 poder inscriure les delacions i als efectes
ació de tutor o tutora, els notaris que auto-
tures en les quals es faci ús de les facultats
er l’article 172 han d’adreçar un ofici al

uè fa referència l’apartat 1 indicant el nom,
s, el domicili i el document d’identitat de
el lloc i la data de l’autorització i que en
 s’ha procedit a l’esmentada designació o
rò sense indicar la identitat de les persones

es relatives a l’organització, el funciona-
blicitat del Registre a què fa referència

’han de dictar per via reglamentària.

. NOTIFICACIONS

t o presidenta del consell de tutela ha de
utjat on s’ha constituït la tutela:

icacions que es produeixin en la composició,
ncia i en la secretaria del consell de tutela.

or o tutora hagi retut els comptes anuals en
l consell de tutela que s’indica en l’article

LA GUARDA DE FET

. EL GUARDADOR O GUARDADORA DE FET

r o guardadora de fet és la persona física o
 té acollit transitòriament un menor que ha
parat per aquella o aquelles persones que
nir cura, o qualsevol altra persona que,
s seves circumstàncies personals, pot ésser
capaç o subjecta a curatela.

. OBLIGACIÓ DE NOTIFICAR EL FET

dor o guardadora de fet ha de posar en co-
e l’organisme competent en protecció de

s tracta de menor, o de l’autoritat judicial o
i fiscal, en altre cas, el fet de l’acolliment.

a de persona que pot ésser declarada inca-
ta a curatela, mentre no es constitueix la
i és el cas, la tutela, el jutge o jutgessa ha
les mesures necessàries per a protegir la
s seus béns, fins i tot, si ho estima conve-
ant un defensor o defensora judicial amb

litat concreta.

. AUTORITZACIÓ JUDICIAL I COMUNICACIÓ DE

NT

ent d’una persona per raó de trastorn psí-
vol que en sigui l’edat, en una institució
ancada requereix autorització judicial prè-
 situació no li permet decidir per si matei-
quereix aquesta autorització si per raons
mèdica cal l’adopció d’aquesta mesura,
st cas el director o directora del centre on

nternament ha de donar compte del fet al
ssa del partit judicial a què pertany el cen-
rmini màxim de vint-i-quatre hores. La



10 de juliol de 1998 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 309

on
 qu
ció

ern
ge
l d
nfo
 l’a
on

eso

ent
ita
abl
ts, 
 tu

e la
a.

DA

fet 
da 
 ma

sse
jud
gui
n g

a d
oll
 la

ici
ua
 ge

var
dad
apa

sab
nc
a la
ó d
no 
tab
fun

de
s.

ntre pare o
specífiques
quest Codi.

itats només
ida, sempre
igui impu-

 és descen-
t deriva de
subsisteixi,
la vida.

ona que els
legal i l’en-

en, però no
la reclama-
ovada.

i hi ha plu-
per l’ordre

imitat en el

mitat en el

rsones pri-
er a la pres-
ngui, en la

ments a les

GADES

s a prestar
tre elles en
s i amb les
ent i ateses
l pot impo-
 les obliga-
ri. Aquesta

ades la part
als.

 quantia de
 obligades,
ció que re-
artat 1.

 aliments a
 aquesta no
e-les totes,
ert per l’ar-
e i un fill o
24772

mateixa obligació es produeix quan la pers
tàriament internada es troba en una situació
decidir lliurement per si mateixa la continua
ternament.

2. Un cop s’ha efectuat la sol·licitud de l’int
s’ha comunicat l’internament, el jutge o jut
prés de fer l’exploració personal i escoltar e
del facultatiu o facultativa que designi i l’i
ministeri fiscal, ha d’acordar motivadament
ció o la denegació de l’internament o de la c
d’aquest. El jutge o jutgessa, cada dos m
revisar la situació de la persona internada.

3. En el cas que es pretenguin aplicar tractam
que puguin posar en perill la vida o la integr
psíquica de la persona afectada, hi és aplic
estableix l’article 219 per a aquests tractamen
cions atribuïdes per l’article 219 al tutor o
aquest supòsit, són exercides pels familiars d
internada o, si no n’hi ha, pel jutge o jutgess

ARTICLE 256. ACTES DEL GUARDADOR O GUAR

L’actuació del guardador o guardadora de 
ser sempre en benefici de la persona en guar
limitar a tenir-ne cura i a administrar-ne de
dinària els béns.

ARTICLE 257. INDEMNITZACIÓ

El guardador o guardadora de fet té dret a é
nitzat per les despeses suportades i pels per
li hagi causat la guarda, sempre que no li si
tables, amb càrrec als béns de la persona e

ARTICLE 258. EXTINCIÓ

1. La situació de guarda de fet s’acaba per l
ció de les causes que la van motivar, per l’ac
la persona en guarda o per la constitució de
de la curatela.

2. En acabar la guarda de fet, l’autoritat jud
la durada de la guarda, pot disposar que el g
guardadora de fet li reti comptes de la seva

3. La desaparició de les causes que van moti
da de fet no eximeix el guardador o guar
compliment de l’obligació continguda en l’
l’article 254.

TÍTOL VIII. ELS ALIMENTS ENTRE PARENTS

ARTICLE 259. CONTINGUT

S’entén per aliments tot el que és indispen
manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistè
ca de l’alimentat, i també les despeses per 
ció si aquest és menor, i per a la continuaci
mació, un cop arribat a la majoria d’edat, si 
bada abans per causa que no li sigui impu
mateix, els aliments inclouen les despeses 

ARTICLE 260. PERSONES AFECTADES

1. Els cònjuges, els descendents, els ascen
germans estan obligats a prestar-se aliment
a volun-
e no pot
 de l’in-
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2. Els deures d’assistència entre cònjuges i e
mare i fills es regulen per les disposicions e
i, subsidiàriament, per les establertes per a

3. Els germans majors d’edat i no discapac
tenen dret als aliments necessaris per a la v
que els demanin per una causa que no els s
table.

4. Si la persona que té dret a rebre aliments
dent de la persona obligada i la necessita
causa que li és imputable, mentre aquesta 
només té dret als aliments necessaris per a 

ARTICLE 261. DRET A RECLAMAR ALIMENTS

Té dret a reclamar aliments només la pers
necessita o, si és el cas, el seu representant 
titat pública o privada que l’aculli.

ARTICLE 262. INICI DEL DRET

Hom té dret als aliments des que es necessit
es poden demanar els anteriors a la data de 
ció judicial o extrajudicial, degudament pr

ARTICLE 263. PERSONES OBLIGADES

1. La reclamació dels aliments, si escau i s
ralitat de persones obligades, s’ha de fer 
següent:

a) Al cònjuge.

b) Als descendents, segons l’ordre de prox
grau.

c) Als ascendents, segons l’ordre de proxi
grau.

d) Als germans.

2. Si els recursos i les possibilitats de les pe
merament obligades no resulten suficients p
tació d’aliments, en la mesura que correspo
mateixa reclamació es poden demanar ali
persones obligades en grau posterior.

ARTICLE 264. PLURALITAT DE PERSONES OBLI

1. Si són més d’una les persones obligade
aliments, l’obligació s’ha de distribuir en
proporció amb els seus recursos econòmic
seves possibilitats. Tanmateix, excepcionalm
les circumstàncies del cas, l’autoritat judicia
sar la prestació completa a una persona de
des durant el temps que ho consideri necessa
pot reclamar a cadascuna de les altres oblig
que els correspongui amb els interessos leg

2. Si l’obligació s’extingeix o es redueix la
la prestació respecte a una de les persones
s’incrementa la de les restants en la propor
sulti d’aplicar els criteris establerts per l’ap

ARTICLE 265. PLURALITAT DE RECLAMACIONS

Si hi ha dues o més persones que reclamen
una mateixa persona obligada a prestar-los i
disposa de mitjans suficients per a atendr
s’ha de seguir l’ordre de preferència establ
ticle 263, llevat que hi concorrin el cònjug
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els fills han d’ésser preferits.

. EXEMPCIÓ DE L’OBLIGACIÓ

mptes de prestar aliments entre parents les
ue tenen reconeguda la condició de
es, llevat del cas que previsiblement llurs
 excedeixin llurs necessitats futures, tenint
rau de discapacitació que tenen.

. QUANTIA

a dels aliments es determina en proporció
itats de l’alimentat i als mitjans econòmics
ilitats de la persona o les persones obliga-
r-los. En ésser determinats, les parts, de
 o l’autoritat judicial poden establir les ba-
ctualització anual d’acord amb les varia-
dex de preus al consum o similar, sens per-
’estableixin altres bases complementàries
ció.

t judicial, ateses les circumstàncies del cas
d’equitat, pot moderar l’obligació d’ali-
lació amb una o més persones obligades
ent proporcional de les obligacions de les

jutge o jutgessa pot disposar aquesta mode-
 el moment d’establir la quantia com en el

revinguin noves circumstàncies.

mentat com les persones obligades a pres-
, segons les circumstàncies, poden dema-
ment o la reducció.

. COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ

ió d’aliments s’ha de complir en diners i
litats avançades. Si la persona creditora
agués mort, els seus hereus no han de tor-
 corresponent al mes en què s’hagi produït

 o deutora d’aliments pot optar per satisfer
 acollint i mantenint a casa seva la persona
 rebre’ls, llevat que aquesta s’hi oposi per
onable o quan la convivència sigui invia-
 diverses persones obligades i n’hi ha més
ol acollir a casa seva la persona creditora,
tgessa decideix després d’escoltar l’alimen-
rents obligats. Si la persona amb dret a re-
 té plena capacitat d’obrar i més d’una per-
llir-lo a casa seva, es té en compte prefe-

voluntat d’aquella.

at judicial, ateses les circumstàncies, pot
esures necessàries per a assegurar el com-

’obligació de prestar aliments, si la perso-
 ha deixat de fer efectiu puntualment més
ent.

. PRESTACIÓ D’ALIMENTS PER TERCERS

pública o privada o qualsevol altra persona
iments, si la persona obligada no ho fa, pot
ra aquesta darrera o els seus hereus o here-
ions corresponents a l’any en curs i a l’any
b els interessos legals, i subrogar-se de ple
l’import total assenyalat, en els drets que

l’aliment
llevat qu
i sense à

2. A petic
na o les p
gat no ho
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gurar el r
posar les
el pagam
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ARTICLE 
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ARTICLE 
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xen els te
ció corre

DISPOSIC

TUTELARS

El Regist
1996, de
1991, de
telars, pa
Tutelars 
24773

é contra la persona obligada a prestar-los,
nsti que es van donar desinteressadament
 de reclamar-los.

de l’entitat pública o privada o de la perso-
ones que presten els aliments quan l’obli-
o del ministeri fiscal, l’autoritat judicial pot

esures que estimi convenients per a asse-
tegrament de les bestretes. També pot dis-
sures que estimi oportunes per a assegurar
t dels aliments futurs, després d’escoltar
 els obligats.

. CARACTERÍSTIQUES DEL DRET

ls aliments és irrenunciable, intransmissi-
argable, i no pot ésser compensat amb el
i s’escau, l’obligat a prestar-lo pugui tenir
alimentat.

at pot compensar, renunciar i transigir les
darrerides posteriors a la data de la seva
udicial o extrajudicial i també transmetre,
l títol, el dret a reclamar-les, tot sens per-

et de repetició establert per l’article 269.1.

. EXTINCIÓ

ió de prestar aliments s’extingeix per:

e l’alimentat o de la persona o les persones
prestar-los.

ió de les rendes i del patrimoni dels obli-
era que no faci possible el compliment de
ense desatendre les necessitats pròpies i les
nes amb dret preferent d’aliments.

a de les condicions de vida de l’alimentat,
ue faci innecessària la prestació.

 l’alimentat, encara que no tingui la condi-
imari, incorri en alguna de les causes de
nt especificades per l’article 370.1, 2 i 3
successions.

ió de la potestat sobre la persona obligada,
t és el pare o la mare, llevat de recuperació.

s assenyalades en la lletra d no tenen efecte
perdó de la persona obligada o la reconci-
 parts.

. SUBSIDIARIETAT

 establertes en aquest títol s’apliquen sub-
t als aliments ordenats en testament o en
convinguts per pacte i als aliments legals
gulació específica, en allò que no establei-
ments, els codicils i els pactes o la regula-
nent.

ADDICIONAL. REGISTRE DE NOMENAMENTS

 TESTAMENTARIS

e Tuteles i Autotuteles, creat per la Llei 11/
de juliol, per la qual es modifica la Llei 39/
 de desembre, de la tutela i institucions tu-
 a denominar-se Registre de Nomenaments
Testamentaris.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. RELATIVA ALS EFECTES DEL MATRIM

Les disposicions d’aquest Codi contingudes 
I i II s’apliquen als matrimonis sigui quina s
de celebració, amb excepció de l’article 42,
s’aplica als casos de separació, nul·litat i d
s’iniciïn posteriorment a l’entrada en vigo
Codi.

SEGONA. RELATIVA A LES INSTITUCIONS

PARADOTALS

Els dots, les tenutes, els aixovars i els cab
esponsalicis o escreixos, els tantumdem,
d’igualtat de béns i guanys i els altres dre
constituïts i, si és el cas, que es constitueixi
xen per les disposicions que els són aplicable
contingudes en la Compilació del dret civil

TERCERA. RELATIVA A LA FILIACIÓ

1. Les disposicions del títol IV, sobre fili
efectes retroactius, sigui quina sigui la data 
nació de la filiació.

2. Les accions de filiació nascudes a l’empa
gislació anterior s’han d’ajustar als termin
mentada legislació assenyali, llevat que el t
responent fixat pel títol IV sigui més llarg. P
règim jurídic i a la transmissibilitat, s’han d
la legislació que resulti més favorable al fil
les persones legitimades per a exercir l’acc

3. Les sentències fermes sobre filiació dicta
para de la legislació anterior no impedei
pugui exercir de nou l’acció que es fonam
norma que estableix aquest Codi o en un fe
va només admissible a l’empara d’aquest.

QUARTA. RELATIVA A L’ADOPCIÓ

1. Amb independència de la data en què s’h
tituït, els efectes de les adopcions plenes só
xos que determina aquest Codi per a l’adop

2. Les adopcions simples o menys plenes s
amb els efectes que els reconegui la legisla
a la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre 
protecció dels menors desemparats i de l’a
que fa a les adopcions simples, si hi conco
quisits exigits per aquest Codi, es pot prom
constitueixi l’adopció d’acord amb les sev
cions, sense que sigui obstacle el fet que no
gut acolliment preadoptiu.

3. Els expedients d’adopció pendents de re
vant els tribunals en el moment de l’entrad
d’aquest Codi s’han de tramitar d’acord am
lació anterior.

CINQUENA. RELATIVA A LES FUNCIONS TUTELA

Els titulars de funcions tutelars nomenats ab
trada en vigor d’aquest Codi conserven el
però se sotmeten, quant al seu exercici, a le
posicions. Se n’exceptuen els protutors q
nomenats, que continuen regint-se per la nor
els títols
i la data
e només
orci que
’aquest
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tela i institucions tutelars.

SISENA. REGLA D’INTEGRACIÓ

En tot allò no regulat per les disposicions 
d’aquest Codi, les relacions nascudes abans
da en vigor es regeixen per la llei aplicabl
ment de la seva constitució, segons resulti d
sicions transitòries que estableix la Llei de
1960, del 21 de juliol, sobre Compilació d
especial de Catalunya; la Llei 13/1984, de 2
sobre la Compilació del dret civil de Catalu
cret legislatiu 1/1984, del 19 de juliol, pel qu
el text articulat i refós de la Compilació del d
Catalunya; les lleis 7/1991, del 27 d’abril, d
37/1991, del 30 de desembre, sobre mesure
ció dels menors desemparats i de l’adopci
del 30 de desembre, de la tutela i institucio
la modificació d’aquesta, aprovada per la Ll
del 29 de juliol, de modificació de la Llei 3
la tutela i institucions tutelars; la Llei 10/199
juliol, d’aliments entre parents, i la Llei 12/
de juliol, de la potestat del pare i de la mar

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DRET VIGENT

Queden substituïts pels preceptes cor
d’aquest Codi els articles 6 a 62 de la Com
dret civil de Catalunya, redactats d’acord am
1993, de 30 de setembre, de modificació de
lació en matèria de relacions patrimonials e
ges, tenint en compte allò que disposa la
transitòria segona; la Llei 7/1991, de 27 d’
liacions; el capítol II, relatiu a l’adopció, de
1991, de 30 de desembre, sobre mesures d
dels menors desemparats i de l’adopció; 
1991, de 30 de desembre, de la tutela i inst
telars, excepte la disposició addicional prim
11/1996, de modificació d’aquesta; la Llei 1
29 de juliol, d’aliments entre parents, i la Ll
de 29 de juliol, de la potestat del pare i de 

SEGONA. HABILITACIÓ DEL GOVERN

Es faculta el Govern de la Generalitat perqu
el termini màxim de sis mesos de l’entrad
d’aquest Codi, i presenti al Parlament de C
projecte de llei de modificació de la Llei 37/
de desembre, que refongui, harmonitzi i reg
preceptes legals no incorporats a aquest Co

TERCERA. PROJECTE DE LLEI REGULADORA DE L
FAMILIAR

En el termini de sis mesos a partir de l’entra
d’aquest Codi, el Govern de la Generalitat
sentar al Parlament un projecte de llei regul
mediació familiar, sobre les bases següents

a) Confidencialitat absoluta del contingut
sions de mediació.

b) Llibertat de les parts per a apartar-se o d
mediació en qualsevol moment.
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TRADA EN VIGOR

i entra en vigor al cap de tres mesos d’ha-
egrament publicat en el Diari Oficial de la
 de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 1998

segon El president del Parlament
ch i Pascual Joan Reventós i Carner

lei d’unions estables de parella
ram. 200-00042/05

provació: Ple del Parlament
essió núm. 59, 30.06.1998, DSPC-P 85

LAMENT

rlament, en sessió tinguda el dia 30 de juny
debatut el Dictamen de la Comissió de Jus-
Seguretat Ciutadana referent al Projecte de
cions de convivència diferents del matrimo-
enes reservades pels grups parlamentaris.

l Ple del Parlament, en virtut del que esta-
le 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
rd amb l’article 103.3 del Reglament del
a aprovat la Llei de Catalunya següent:

NS ESTABLES DE PARELLA

 de la Constitució espanyola proclama el
e i de la dona a contreure matrimoni amb

t jurídica. També estableix que la llei ha de
formes del matrimoni, la capacitat per a
 els drets i els deures dels cònjuges i les
paració i de dissolució i llurs efectes.

rge del matrimoni, la societat catalana
nta altres formes d’unió en convivència de
ble, les unes formades per parelles hetero-
, tot i que poden contreure matrimoni,
e fer-ho, i les altres integrades per persones
exe, que constitucionalment tenen barrat el
a institució.

últims anys s’aprecia un augment de les
 parelles de fet estables, paral·lel i coinci-

, amb el creixent nivell de l’acceptació que
i de la nostra societat, que abasta totes les
rides, compreses, per tant, les formades per
l mateix sexe, fins al punt que es detecta
lació catalana una opinió majoritària a fa-
gulació legal d’aquestes formes de convi-
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m creu que ha arribat l’hora d’emprendre
a legislativa i que el nostre ordenament ju-
gleri, en aquest sentit, amb els incipients
legislatius i legislatius que afloren en el si
n els estats del nostre contorn geogràfic i

e fet heterosexual ja ha merescut l’atenció
legislació en alguns aspectes parcials refe-
ació, a l’adopció i a la tutela. Efectivament,
 de l’aprofundit estudi jurídic que s’ha dut
tzant dades estadístiques fiables i de caràc-
c i les diverses solucions que ofereix el dret
e s’han analitzat degudament, i tenint molt

ls debats sobre aquestes qüestions que han
tenen lloc en el Congrés dels Diputats i en
 de Catalunya, hom arriba al convenciment
dent establir una regulació més completa
obre la convivència de les parelles de fet,
dència de llur orientació sexual.

cia amb tot el que s’ha dit, aquesta Llei
ula, separadament del matrimoni, totes les
s de convivència mencionades, amb una
mbé diferent de la que regeix la unió ma-

specífica per a cada una de les situacions
questa tècnica legislativa encaixa perfecta-
ls principis constitucionals, segons la línia
ial establerta pel Tribunal Constitucional.

b aquesta doctrina constitucional, el matri-
 realitat social garantida per la Constitució
home i de la dona de contreure’l és un dret
al. El vincle matrimonial genera ope legis
 i el marit una pluralitat de drets i de deu-
s produeix d’una manera jurídicament ne-
e l’home i la dona que mantenen una uni-

vència estable no basada en el matrimoni.
nsideracions són aplicables, sense impedi-
arelles d’homosexuals que conviuen ma-
rquè, semblantment a la convivència fàc-
a parella heterosexual, la unió entre perso-
ix sexe biològic no és una institució jurí-

gulada, ni hi ha un dret constitucional en
 el seu establiment, ben al contrari del ma-
 home i dona, que, com s’ha afirmat, és un
cional.

raó, les unions matrimonials són objecte de
 el Codi de família i les altres relacions de
 diferents del matrimoni, que constitueix
sic de la distinció constitucional, ho són en
, en capítols separats, respectant l’especi-
a modalitat.

eterosexual que viu maritalment, si no es
voluntat pròpia. La parella homosexual no
encara que ho desitgi. La primera és capaç
 descendència biològica, la segona no. I

re de les parelles heterosexuals que convi-
orio, és possible distingir aquelles que re-
classe de formalismes i que, per raons de
ídica, són objecte d’una major exigència a
 valer drets.

ia amb les premisses exposades, aquesta
la en dos capítols: el primer, dedicat a les
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unions estables heterosexuals, i el segon, a
estables homosexuals.

Com és obligat, el tractament legislatiu d’aq
unions en convivència s’ha ajustat al marc 
petències autonòmiques en la matèria, raó
ha calgut excloure les qüestions pròpies del
les de caràcter laboral i les relatives a la segu

La Llei desenvolupa bàsicament les comp
dret civil que corresponen a la Generalita
tracció de la reserva de competència exclus
tat quant a les formes del matrimoni, perqu
ció de les parelles de fet heterosexuals o de
sexuals implica el reconeixement d’unes si
necessàriament equiparables al matrimoni
que ha reconegut expressament la jurisprud
titucional, com s’ha dit. La Llei conté tamb
que es dicten com a desenvolupament de les
cies relatives a la funció pública de l’Admin
la Generalitat.

CAPÍTOL I. UNIÓ ESTABLE HETEROSEXUAL

ARTICLE 1. LA UNIÓ ESTABLE HETEROSEXUAL

1. Les disposicions d’aquest capítol s’apliqu
estable d’un home i una dona, ambdós ma
que, sense impediment per a contreure ma
tre si, hagin viscut maritalment, com a mínim
de ininterromput de dos anys o hagin atorg
ra pública manifestant la voluntat d’acolli
s’hi estableix. Almenys un dels dos membr
rella ha de tenir veïnatge civil a Catalunya.

2. No és necessari el transcurs del períod
quan tinguin descendència comuna, però s
requisit de la convivència.

3. En el cas que un membre de la parella o 
tiguin lligats per un vincle matrimonial, e
convivència transcorregut fins al moment e
tim d’ells obtingui la dissolució o, si s’escau
s’ha de tenir en compte en el còmput de l’in
de de dos anys.

ARTICLE 2. ACREDITACIÓ

L’acreditació de les unions estables no form
escriptura pública i el transcurs dels dos an
rència es pot fer per qualsevol mitjà de pro
ble i suficient, amb l’excepció que estableix 

ARTICLE 3. REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

1. Els membres de la parella estable poden
lidament, en forma verbal, per escrit privat
ment públic, les relacions personals i patrim
rivades de la convivència i els drets i els deu
tius. També poden regular les compensacion
ques que convinguin per al cas de cessamen
vivència amb el mínim dels drets que reg
capítol, els quals són irrenunciables fins al 
què són exigibles.

2. Si no hi ha pacte, els membres de la par
han de contribuir al manteniment de la casa
peses comunes amb el treball domèstic, amb
boració personal o professional no retribuïd
s unions
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retribució insuficient a la professió o a l’e
l’altre membre, amb els recursos procede
activitat o de llurs béns, en proporció a llur
i, si aquests no són suficients, en proporció
trimonis. Cada membre de la parella conser
ni, el gaudi i l’administració dels seus béns

ARTICLE 4. DESPESES COMUNES DE LA PARELL

1. Tenen la consideració de despeses com
parella les necessàries per a llur mantenim
fills i les filles comuns o no que convisqui
d’acord amb llurs usos i llur nivell 
especialment:

a) Les originades en concepte d’aliments, 
més ampli.

b) Les de conservació o millora dels habitat
béns d’ús de la parella.

c) Les originades per les atencions de prev
ques i sanitàries.

2. No tenen la consideració de despeses c
derivades de la gestió i la defensa dels bén
cada membre, ni, en general, les que respon
terès exclusiu d’un dels membres de la par

ARTICLE 5. RESPONSABILITAT

Davant de terceres persones, ambdós mem
parella responen solidàriament de les oblig
tretes per raó de les despeses comunes qu
l’article 4, si es tracta de despeses adequad
i al nivell de vida de la parella; en qualsevol
respon el qui ha contret l’obligació.

ARTICLE 6. ADOPCIÓ

Els membres de la parella heterosexual est
adoptar en forma conjunta.

ARTICLE 7. TUTELA

En el cas que un dels membres de la parella
gui declarat incapaç, el convivent ocupa el 
en l’ordre de preferència de la delació dativ

ARTICLE 8. ALIMENTS

Els membres de la parella estable tenen l’o
prestar-se aliments, amb preferència a qua
obligat.

ARTICLE 9. BENEFICIS RESPECTE A LA FUNCIÓ

En relació amb la funció pública de l’Admi
la Generalitat, els convivents gaudeixen de
següents:

a) El d’excedència voluntària, amb una dura
de dos anys i màxima de quinze, si el co
funcionari resideix en un altre municipi pel
obtingut un lloc de treball definitiu com a fu
carrera o com a personal laboral en qualsev
tració pública, organisme autònom o entita
la Seguretat Social o en òrgans constituci
Poder Judicial.

b) El de permís, per la mort o la malaltia gr
vivent del funcionari o funcionària, de dos d
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s’esdevé a la
altra localita

c) El de red
treball, amb
bucions, tan
nis inclosos
tre hi convis
l’exercici d
remunerada
ducció, i po
reglament s
ment.

ARTICLE 10.

Per a fer val
litzat la conv
anys abans 
de la conviv

ARTICLE 11.

1. El conviv
bles d’ús o
d’alienació,
del seu dret
ment de l’al

2. L’acte efe
zació prescr
l’altre convi
tingui conei
de la Propie

3. No és pro
quan l’adqu
més, el titul
condició d’h
tació inexac
dels perjud
aplicable.

ARTICLE 12.

1. Les union
güents:

a) Per comú

b) Per volun
rella, notific

c) Per defun

d) Per separ

e) Per matri

2. Els dos m
ra que sigui
criptura púb

3. L’extinció
sevol dels m

ARTICLE 13.
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l c
de d
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14.
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16.
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17.

as 
 tor
on
nsc
 el 
ter
 mateixa localitat i fins a quatre si és en una
t.

ucció d’un terç o la meitat de la jornada de
 la reducció proporcional de les seves retri-
t bàsiques com complementàries, els trien-
, per incapacitat física del convivent i men-
qui. Aquesta reducció és incompatible amb
e qualsevol altra activitat, sigui o no sigui
, durant l’horari que sigui objecte de la re-
t ésser sotmesa a les condicions que per
’estableixin per als càrrecs de comanda-

 ACREDITACIÓ I LEGITIMACIÓ ESPECIALS

er els drets de l’article 9, si no s’ha forma-
ivència en escriptura pública atorgada dos

d’exercir-los, cal aportar acta de notorietat
ència i del transcurs de dos anys.

 DISPOSICIÓ DE L’HABITATGE COMÚ

ent titular de l’habitatge comú o dels mo-
rdinari no en pot portar a terme cap acte
 de gravamen o, en general, de disposició
 que en comprometi l’ús sense el consenti-
tre o, si hi manca, de l’autorització judicial.

ctuat sense consentiment o sense l’autorit-
ita per l’apartat 1 és anul·lable a instància de
vent en el termini de quatre anys des que en
xement o des que s’inscrigui en el Registre
tat.

cedent l’anul·lació permesa per l’apartat 2
irent actua de bona fe i a títol onerós si, a
ar ha manifestat que l’immoble no tenia la
abitatge comú, encara que sigui manifes-
ta. Tanmateix, el qui n’ha disposat respon
icis que causi, d’acord amb la legislació

 EXTINCIÓ DE LA UNIÓ

s estables s’extingeixen per les causes se-

 acord.

tat unilateral d’un dels membres de la pa-
ada fefaentment a l’altre.

ció d’un dels membres.

ació de fet de més d’un any.

moni d’un dels membres.

embres de la parella estan obligats, enca-
 separadament, a deixar sense efecte l’es-
lica que, si s’escau, s’hagués atorgat.

 implica la revocació dels poders que qual-
embres hagi atorgat a favor de l’altre.

 COMPENSACIÓ ECONÒMICA

vivència cessa en vida dels dos convivents,
sense retribució o amb una retribució insu-
 treballat per a la llar comuna o per a l’al-
t, té dret a rebre’n una compensació econò-

mica en e
situació 
impliqui

ARTICLE 

En cessa
parella p
periòdica
seva sust

a) Si la co
d’obtenir

b) Si té a
tàncies e
minvada

ARTICLE 
FILLES

En cessa
el cas qu
quin dels
visites de
no hi ha 
dels fills
prou con

ARTICLE 

1. Els dr
bles, però
ponderar

2. La rec
tat 1 s’ha
des del c

3. El pag
cle 13 s’
anys, am
reconegu
llevat qu
jutgessa,
amb bén

4. L’oblig
la lletra a
anys, com
mera pen
d’alimen
matrimo
lletra b, 
qualsevo
emancip

5. La pen
da o ext
compens

ARTICLE 

1. En el c
no poden
altra pers
hagin tra
se efecte
vència an
24777

as que s’hagi generat per aquest motiu una
esigualtat entre el patrimoni dels dos que
enriquiment injust.

 PENSIÓ PERIÒDICA

 convivència, qualsevol dels membres de la
eclamar de l’altre una pensió alimentària
 la necessita per a atendre adequadament la
ació, en un dels casos següents:

ivència ha minvat la capacitat del sol·licitant
gressos.

u càrrec fills o filles comuns, en circums-
è la seva capacitat d’obtenir ingressos resti

 GUARDA I RÈGIM DE VISITA DELS FILLS I LES

 convivència, els membres de la parella, en
inguin fills o filles comuns, poden pactar
s en té la guarda i custòdia i el règim de
embre de la parella que no té la guarda. Si
rd, el jutge o jutgessa decideix en benefici
es filles, escoltant-los prèviament si tenen
ement o dotze anys o més.

 EXERCICI DELS DRETS

regulats pels articles 13 i 14 són compati-
han de reclamar conjuntament a l’efecte de
s adequadament.

ació dels drets a què fa referència l’apar-
 formular en el termini d’un any comptador
ament de la convivència.

ent de la compensació prescrita per l’arti-
de fer efectiu en el termini màxim de tres

eritació de l’interès legal des que s’hagi
a compensació s’ha de satisfer en metàl·lic,
i hagi acord entre les parts o si el jutge o
r causa justificada, autoritza el pagament
l convivent obligat.

ió prescrita per l’article 14, en el supòsit de
’extingeix, en tot cas, en el termini de tres
adors des de la data de pagament de la pri-
, per les causes generals d’extinció del dret
 en el moment en què qui la percep contreu
 conviu maritalment; i, en el supòsit de la
n l’atenció als fills o a les filles cessa per
usa o aquests arriben a la majoritat o són
 llevat dels supòsits d’incapacitat.

 alimentària periòdica ha d’ésser disminuï-
ida en la mesura que el desequilibri que
isminueixi o desaparegui.

 EFECTES DE LA RUPTURA UNILATERAL

de ruptura de la convivència, els convivents
nar a formalitzar una unió estable amb una
a mitjançant escriptura pública fins que no
orregut sis mesos des que van deixar sen-
document públic corresponent a la convi-
ior.
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2. Són nuls els actes que contravinguin la
establerta per l’apartat 1.

ARTICLE 18. EXTINCIÓ PER DEFUNCIÓ

1. En cas de defunció d’un dels membres d
de la qual consta la convivència, el sobrev
propietat de les robes, del mobiliari i dels
constitueixen el parament de l’habitatge c
computar-los, si s’escau, en el seu haver
Tanmateix, no accedeix a la propietat del
consisteixin en joies o objectes artístics o alt
guin un valor extraordinari atès el nivell de
parella i el patrimoni relicte, en especial els
procedència familiar de propietat del conviv
o en la part que li pertany.

2. Durant l’any següent a la mort d’un dels 
el supervivent té dret a habitar tot l’habit
amb la facultat de prendre’n possessió, i a és
tat amb càrrec al patrimoni del premort, en
cia amb el nivell de vida que ha mantingut
amb la importància del patrimoni. Aquest d
pendent dels altres que puguin correspond
vivent en virtut de la defunció del premort. 
el cas que el premort hagués atribuït al super
defruit universal de l’herència amb una dur
ral superior a un any. Aquest dret es perd si d
l’interessat es casa o passa a conviure marita
una altra persona o negligeix greument els 
envers els fills o les filles comuns amb el p

3. Si el difunt era arrendatari de l’habitatg
vent té dret a subrogar-se en els termes qu
la legislació d’arrendaments urbans.

CAPÍTOL II

UNIÓ ESTABLE HOMOSEXUAL

ARTICLE 19. LA UNIÓ ESTABLE HOMOSEXUAL

Les disposicions d’aquest capítol s’aplique
ons estables de parelles formades per pe
mateix sexe que convisquin maritalment i m
voluntat d’acollir-s’hi en la forma que s’hi

ARTICLE 20. REQUISITS PERSONALS

1. No poden constituir la unió estable object
normativa:

a) Les persones menors d’edat.

b) Les persones que estan lligades per un vi
monial.

c) Les persones que formen una parella e
una altra persona.

d) Els parents en línia recta per consanguinita

e) Els parents col·laterals per consanguinita
dintre del segon grau.

2. Almenys un dels membres de la parella
veïnatge civil a Catalunya.
ohibició

 parella
ent té la
tris que
ú, sense
reditari.
éns que
 que tin-
da de la
obles de
 premort

vivents,
e comú,
 alimen-
nsonàn-
parella i
 és inde-
l super-
xceptua
ent l’us-
 tempo-
nt l’any
ent amb
s deures
ort.

l convi-
tableixi

 les uni-
nes del
festin la
veu.

’aquesta

e matri-

ble amb

adopció.

adopció

 de tenir

ARTICLE 21. ACREDITACIÓ

1. Aquestes unions s’han d’acreditar per mit
tura pública atorgada conjuntament.

2. S’hi ha de fer constar que no es troben 
cap dels supòsits establerts per l’apartat 1 
20.

3. Aquestes unions produeixen tots llurs ef
tir de la data de l’autorització del document
cia.

ARTICLE 22. REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

1. Els convivents poden regular vàlidamen
verbal o per mitjà de document privat o pú
lacions personals i patrimonials derivades d
vència, els drets i els deures respectius. Ta
regular les compensacions econòmiques q
guin en cas de cessament de la convivència
nim dels drets que regula aquest capítol, el
irrenunciables fins al moment en què són e

2. Si no hi ha pacte, els membres de la par
contribuir al manteniment de la casa i a le
comunes amb el treball domèstic, amb llur c
personal o professional no retribuïda o amb
ció insuficient a la professió o a l’empres
membre, amb els recursos procedents de llu
de llurs béns, en proporció a llurs ingressos 
no són suficients, en proporció a llurs patrim
membre de la parella conserva el domini
l’administració dels seus béns.

ARTICLE 23. DESPESES COMUNES DE LA PAREL

1. Tenen la consideració de despeses com
parella les necessàries per a llur mantenim
fills o les filles d’algun dels membres de la 
convisquin amb ells, d’acord amb llurs usos
de vida, i especialment:

a) Les originades en concepte d’aliments, 
més ampli.

b) Les de conservació o millora dels habitat
béns d’ús de la parella.

c) Les originades per les atencions de prev
ques i sanitàries.

2. No tenen la consideració de despeses c
derivades de la gestió i la defensa dels bén
cada membre, ni, en general, les que respon
terès exclusiu d’un dels membres de la par

ARTICLE 24. RESPONSABILITAT

Davant de terceres persones, ambdós mem
parella responen solidàriament de les oblig
tretes en atenció al manteniment de les desp
nes que estableix l’article 23, si es tracta d
adequades als usos i al nivell de vida de la
qualsevol altre cas en respon el qui ha contr
ció.

ARTICLE 25. TUTELA

En el cas que un dels membres de la parella
gui declarat incapaç, el convivent ocupa el 
en l’ordre de preferència de la delació dativ
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ció i subscrip

Subscripció

ARTICLE 26.

Els membre
prestar-se a
obligat.

ARTICLE 27.

En relació a
la Generalit
següents:

a) El d’exce
de dos anys
funcionari r
obtingut un 
carrera o co
tració públi
la Segureta
Poder Judic

b) El de per
vivent del fu
s’esdevé a la
altra localita

c) El de red
treball, amb
bucions, tan
nis inclosos
tre hi convis
el desenvolu
no sigui rem
de la reducc
per reglame
ment

ARTICLE 28.

1. El conviv
bles d’ús or
enació, de g
seu dret que
de l’altre o,

2. L’acte efe
zació prescr
l’altre convi
en tingui con
tre de la Pro

3. No és pro
quan l’adqu
més, el titul
condició d’h
tació inexac
dels perjud
aplicable.

ARTICLE 29.

1. En el cas 
no poden to
altra person
des que van
corresponen

2. Són nuls
establerta p

30.
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sió
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33.

 de
ns

:

 ALIMENTS

s de la parella estable tenen l’obligació de
liments, amb preferència a qualsevol altre

 BENEFICIS RESPECTE A LA FUNCIÓ PÚBLICA

mb la funció pública de l’Administració de
at, els convivents gaudeixen dels beneficis

dència voluntària, amb una durada mínima
 i màxima de quinze, si el convivent del
esideix en un altre municipi pel fet d’haver
lloc de treball definitiu com a funcionari de
m a personal laboral en qualsevol adminis-
ca, organisme autònom o entitat gestora de
t Social o en òrgans constitucionals o del
ial.

mís, per la mort o la malaltia greu del con-
ncionari o funcionària, de dos dies si el fet
 mateixa localitat i fins a quatre si és en una
t.

ucció d’un terç o la meitat de la jornada de
 la reducció proporcional de les seves retri-
t bàsiques com complementàries, els trien-
, per incapacitat física del convivent i men-
qui. Aquesta reducció és incompatible amb
pament de qualsevol altra activitat, sigui o
unerada, durant l’horari que sigui objecte

ió, i pot ésser sotmesa a les condicions que
nt s’estableixin per als càrrecs de comanda-

 DISPOSICIÓ DE L’HABITATGE COMÚ

ent titular de l’habitatge comú o dels mo-
dinari no pot portar a terme cap acte d’ali-
ravamen o, en general, de disposició del
 en comprometi l’ús sense el consentiment
 si hi manca, de l’autorització judicial.

ctuat sense consentiment o sense l’autorit-
ita per l’apartat 1 és anul·lable a instància de
vent, en el termini de quatre anys, des que
eixement o des que s’inscrigui en el Regis-
pietat.

cedent l’anul·lació permesa per l’apartat 2
irent actua de bona fe i a títol onerós si, a
ar ha manifestat que l’immoble no tenia la
abitatge comú, encara que sigui manifes-
ta. Tanmateix, el qui n’ha disposat respon
icis que causi, d’acord amb la legislació

 EFECTES DE LA RUPTURA

de ruptura de la convivència, els convivents
rnar a formalitzar una unió estable amb una
a fins que no hagin transcorregut sis mesos
 deixar sense efecte l’escriptura pública
t a la convivència anterior.

 els actes que contravinguin la prohibició
er l’apartat 1.

ARTICLE 

1. Les un
geixen p

a) Per co

b) Per vo
rella, not

c) Per de

d) Per se

e) Per m

2. Els do
ra que si
criptura 

3. L’extin
sevol del

ARTICLE 
DELS CON

1. Quan 
vents, aq
insuficie
l’altre co
econòmi
tiu una s
dos que i

2. Qualse
mar a l’a
cessita pe
en el cas 
sol·licitan

ARTICLE 

1. Els dr
però s’ha
ponderar

2. La rec
any com

3. El pag
fer efect
meritació
compens
entre les 
cada, au
obligat.

4. L’obli
s’extinge
de la dat
causes g
moment 
viu mari

5. La pen
da o ext
compens

ARTICLE 

En cas de
la qual co
següents
24779

Edi
00

 EXTINCIÓ DE LA UNIÓ

s estables objecte d’aquest capítol s’extin-
es causes següents:

 acord.

tat unilateral d’un dels membres de la pa-
ada fefaentment a l’altre.

ció d’un dels membres de la parella.

ació de fet de més d’un any.

moni d’un dels membres.

embres de la parella estan obligats, enca-
 separadament, a deixar sense efecte l’es-
lica en què es va constituir.

 implica la revocació dels poders que qual-
embres hagi atorgat a favor de l’altre.

 EFECTES DE L’EXTINCIÓ DE LA UNIÓ, EN VIDA

ENTS

onvivència cessa en vida dels dos convi-
l que, sense retribució o amb una retribució
hagi treballat per a la llar comuna o per a
ivent, té dret a rebre’n una compensació
n el cas que s’hagi generat per aquest mo-
ció de desigualtat entre el patrimoni dels
liqui un enriquiment injust.

l dels dos membres de la parella pot recla-
 una pensió alimentària periòdica, si la ne-
 atendre adequadament la seva sustentació,
 la convivència hagi minvat la capacitat del
’obtenir ingressos.

 EXERCICI DELS DRETS

regulats per l’article 31 són compatibles,
e reclamar conjuntament a fi que es puguin
s adequadament.

ació s’ha de formular en el termini d’un
or des del cessament de la convivència.

ent de la compensació econòmica s’ha de
en el termini màxim de tres anys, amb
 l’interès legal des del reconeixement. La
 s’ha de satisfer en metàl·lic, llevat d’acord

ts o si el jutge o jutgessa, per causa justifi-
tza el pagament amb béns del convivent

ió del pagament de la pensió periòdica
en el termini de tres anys, comptadors des
el pagament de la primera pensió, per les
rals d’extinció del dret d’aliments i en el
 el qui la percep contreu matrimoni o con-
ent.

 alimentària periòdica ha d’ésser disminuï-
ida en la mesura que el desequilibri que
isminueixi o desaparegui.

 EXTINCIÓ PER DEFUNCIÓ

funció d’un dels membres de la parella de
ta la convivència, el sobrevivent té els drets
Subscripció
Número solt

Dipòsit legal: B-2
Imprès a Multite
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a) A la propietat de les robes, del mobiliari 
que constitueixen el parament de l’habitatge
se computar-los, si s’escau, en el seu haver
Tanmateix, no accedeix a la propietat del
consisteixin en joies o objectes artístics o
altres que tinguin un valor extraordinari atès
vida de la parella i el patrimoni relicte, en e
mobles de procedència familiar, de propieta
vent premort o en la part que li pertany.

b) A viure a l’habitatge comú durant l’any s
mort del convivent. Aquest dret es perd si, d
l’interessat es casa o passa a conviure marita
una altra persona.

c) A subrogar-se, si el difunt era arrendatar
tatge, en els termes que estableixi la legislac
daments urbans.

ARTICLE 34. SUCCESSIÓ INTESTADA

1. En cas de defunció d’un dels membres d
de la qual consta la convivència, el sobreviv
successió intestada, els drets següents:

a) En concurrència amb descendents o asc
convivent sobrevivent que no tingui mitjans
suficients per a la seva còngrua sustentació
una acció personal per a exigir als hereus d
béns hereditaris o llur equivalència en diner
dels hereus, fins a la quarta part del valor de
També pot reclamar la part proporcional del
rendes de l’herència percebuts des del dia de
convivent o de llur valor en diners.

b) Si no hi ha descendents ni ascendents del 
concurrència amb col·laterals d’aquest, dintr
grau de consanguinitat o adopció, o de f
d’aquests, si han premort, té dret a la meitat
cia.

c) Si de cas hi manquen les persones indi
lletra b, té dret a la totalitat de l’herència.

2. En el supòsit definit per la lletra a de l’ap
aplicar els criteris següents:

a) Per a fixar la quantia del crèdit s’han de
béns i drets que el premort ha atribuït al co
la seva herència, encara que aquest hi renu
ment amb els propis del sobrevivent i amb 
salaris que aquest percep, que han d’ésser c
a aquest efecte, a l’interès legal del diner.

b) La quantia del crèdit es limita als béns o
cessaris per a proporcionar al sobrevivent m
nòmics suficients per a la seva còngrua s
encara que l’import de la quarta part del c
sigui superior.
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c) El crèdit a favor del convivent sobreviv
per renúncia posterior a la mort del causant
moni, convivència marital o nova parella d
vent abans de reclamar-la; per la seva mort s
lo reclamat, i per la prescripció al cap d’un a
tar de la mort del causant.

 ARTICLE 35. SUCCESSIÓ TESTADA

El convivent sobrevivent té en la successió
convivent premort el mateix dret establert p
34, en l’apartat 1.a, en aplicació dels criteri
per l’apartat 2.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Mentre l’Estat no legisli sobre les matèrie
per aquesta Llei i sobre la competència judi
ponent, correspon a la jurisdicció ordinària
neixement mitjançant els procediments est

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El temps de convivència transcorregut abans
da en vigor d’aquesta Llei, entre els mem
parelles heterosexuals, s’ha de tenir en comp
tes del còmput dels dos anys a què es ref
articles 1 i 2 només si els dos membres de 
si escau, els hereus del difunt hi estan d’ac

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

La Generalitat, dins les seves competències 
ha de regular per Llei el tractament fiscal es
escaigui a cada una de les formes d’unió a 
rència aquesta Llei referit als impostos seg

a) L’Impost de la Renda de les Persones Fí

b) L’Impost de Successions i Donacions, p
les adquisicions per títol successori,

SEGONA

Si la legislació de l’Estat preveu la inscripc
tre Civil de les unions regulades per aques
efectes que aquesta els atorga s’han d’enten
a les parelles que s’hi inscriguin.

TERCERA

Aquesta Llei entra en vigor als tres mesos 
tat publicada en el Diari Oficial de la Gen
Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de ju

El secretari tercer El president del
Francesc Codina i Castillo Joan Revent
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