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Esmena núm. 3. D’addició
3.

TRAMITACIONS EN CURS

De la lletra d), de l’apartat 1, de l’article 211-8:
«d) Per arribar a la majoria d’edat».

Esmena núm. 4. De modificació
3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei del llibre segon del Codi
civil de Catalunya, relatiu a la persona
i la família

De l’apartat 2, de l’article 211-8:
«[...] Civil. El notari comunicarà d’ofici l’emancipació
al Registre Civil corresponent».

Esmena núm. 5. De supressió
De la Secció 1, Capítol 2, Títol 1 [Autonomia de la persona en l’àmbit de la salut. Tractaments mèdics].

Tram. 200-00054/08

Esmenes a l’articulat
Reg. 62183, 62332, 62372, 62373, 62385
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 11.11.2009

Esmena núm. 6. De supressió
De l’article 212-1.

Esmena núm. 7. De supressió
Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 62183)

De l’article 212-2.

A la Mesa del Parlament

Esmena núm. 8. De supressió

Maria Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò que disposa l’article 107 del
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta les
següents esmenes al articulat del Projecte de Llei del
Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família (N.T. 200-00054/08).

De l’article 212-3.

Esmena núm. 9. De modificació
De l’article 212-4:
«[...] autorització judicial prèvia si la persona manifesta
voluntat contrària, qualsevol que sigui l’edat».

Esmena núm. 1. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 211-1:

Esmena núm. 10. De supressió

«1. El naixement determina la personalitat civil de les
persones físiques.

De l’article 212-7.

A efectes civils, sols es considerarà nascut a aquella
persona que hagi sobreviscut a una altra si te figura
humana i hagués viscut vint-i-quatre hores sencerament
desprès del ventre matern».

Esmena núm. 2. De modificació

Esmena núm. 11. De modificació
De l’apartat 3, de l’article 221-5:
«[...] de béns i drets, que recull l’article 222-42 amb
expressa exclusió de l’apartat 1c, de la persona sotmesa
a tutela [...]».

De l’article 211-2:
«En cas de dubte, entre dues o més persones cridades
a succeir-se, i per saber quina ha mort primer, aquella
persona que mantingui la mort anterior d’una sobre
l’altra ho haurà de provar; a manca de prova, es presumeixen mortes al mateix temps i no es produirà la
transmissió de drets de l’una a l’altra».

Esmena núm. 12. De modificació
De l’apartat 3, de l’article 221-5:
«[...] quan la repercussió econòmica del mateix suposi
pèrdues superiors a 50.000 euros en una única disposició. Tenen la consideració [...]».
3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm.13. D’addició

Esmena núm. 21. De modificació

De l’apartat 3, de l’article 222-1:

De l’apartat 4, de l’article 222-15:

«3. Els poders atorgats en contemplació de la futura
situació d’incapacitat s’inscriuen en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris, sens perjudici de
la inscripció, si escau, en el Registre Civil».

«4. Les persones jurídiques que no reuneixin els requisits establerts per ordre del o de la titular del departament competent en matèria de justícia i de Dret, no
poden ser tutores ni administradores patrimonials».

Esmena núm. 14. D’addició

Esmena núm. 22. D’addició

De l’apartat 4, de l’article 222-1:

Del segon paràgraf, de l’article 222-16:

«4. L’escriptura pública de designació d’apoderat ha
d’anar acompanyada de certificat mèdic acreditatiu sobre la capacitat volitiva i cognitiva per a atorgament de
l’esmentat poder en el moment de formalitzar-se».

«2. No obstant, davant circumstàncies excepcionals per
causes de necessitats de la persona tutelada, l’autoritat
judicial podrà autoritzar a les entitats tutelars, mitjançant el corresponent procediment de jurisdicció voluntària, la prestació de serveis assistencials i residencials,
amb caràcter temporal».

Esmena núm. 15. De modificació
De l’article 222-5:
«[...] herència, llegat o altre títol successori universal o
particular a favor del menor o incapaç».

Esmena núm. 23. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 222-20:
«2. L’inventari ha d’ésser aprovat per l’autoritat judicial».

Esmena núm. 16. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 222-12:
«[...] o l’autoritat judicial, poden fixar una remuneració
mensual fixa o un pagament a tant alçat per al tutor, i
si és el cas, per a l’administrador patrimonial, sempre
que [...]».

Esmena núm. 24. De supressió
De l’article 222-25:
«[...] però qualsevol d’ells pot realitzar els actes que,
d’acord amb les circumstàncies, pot considerar-se normal que siguin exercits per un de sol, i també els actes
de necessitat urgent».

Esmena núm. 17. D’addició
De l’apartat 1, de l’article 222-13:
«[...] la promouen i també dels danys que puguin causar
a tercers».

Esmena núm. 25. D’addició
De l’apartat 1, de l’article 222-29:
«[...] continuada per l’altra, excepte que expressament
s’hagi exclòs. Aquesta [...]».

Esmena núm. 18. D’addició
De l’apartat 1, de l’article 222-15:
«[...] normativa vigent en matèria de serveis socials de
Catalunya».

Esmena núm. 19. D’addició

Esmena núm. 26. De modificació
De l’apartat 3, de l’article 222-30:
«[...] als 7.500 euros mensuals, el jutge podrà requerir
la intervenció d’una auditoria independent que ha de
donar el vistiplau als comptes anuals».

De l’apartat 3, de l’article 222-15:
«[...] una o més persones físiques professionals perquè
[...]».

Esmena núm. 20. D’addició
De l’apartat 3, de l’article 222-15:
«[...] Aquestes persones físiques professionals no han
d’estar [...]».
3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 27. De modificació
De l’apartat 4, de l’article 222-30:
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efecte els justificants i comprovants corresponents».
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Esmena núm. 28. D’addició

Esmena núm. 36. De supressió

De l’apartat 5, de l’article 222-30:

De l’apartat 3, de l’article 222-42.

«5. L’autoritat judicial aprova els comptes anuals, tant
si són finals com per raó de cessament, amb intervenció
del ministeri fiscal i, segons correspongui, amb audiència de la persona posada en tutela, de la titular de
la tutela o de la titular de l’administració patrimonial.
Amb aquesta finalitat pot practicar les diligències judicials que estimi convenients».

Esmena núm. 29. D’addició
De l’apartat 6, de l’article 222-30:
«6. L’autoritat judicial ha de pronunciar-se sobre els
comptes anuals presentats, amb anterioritat a la presentació del nou exercici».

Esmena núm. 30. D’addició
De l’apartat 1, de l’article 222-34:
«[...] no són suficients. A aquest efecte, el tutor pot sol·
licitar l’assistència dels poders públics, en els termes
que reglamentàriament s’estableixin».

Esmena núm. 31. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 222-36:

Esmena núm. 37. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 222-43:
«[...] utilitat o necessitat [...]».

Esmena núm. 38. D’addició
De l’apartat 4, de l’article 222-43:
«[...] els 50.000 euros el tutor, si en aquest efecte es
requerit judicialment, ha d’aportar un informe tècnic
[...]».

Esmena núm. 39. D’addició
De l’apartat 4, de l’article 222-43:
«[...] segons la naturalesa de l’acte, no essent exigible
en el cas de devaluació o desmeritació del bé. Tenen la
consideració d’independents [...]».

Esmena núm. 40. De modificació
De l’article 225-6:

«[...] dotze anys i manifesta voluntat contrària».

«[...] d’aquestes persones, en les condicions que n’estableixi la resolució que així ho determina».

Esmena núm. 32. D’addició

Esmena núm. 41. De modificació

De l’apartat 3, de l’article 222-38:

De l’apartat 2, de l’article 226-1:

«[...] de la persona tutelada, si aquest hagués estat modificat».

«2. Llevat motiu greu, l’autoritat competent que de
conformitat amb la legislació vigent gestioni l’esmentat
procediment de jurisdicció voluntària, ha de respectar
l’opinió de [...]».

Esmena núm. 33. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 222-40:
«[...] l’herència, el llegat o altre títol successori universal o particular».

Esmena núm. 34. D’addició
De la lletra f), de l’apartat 1 de l’article 222-42:
«[...] en préstec o crèdit, llevat [...]».

Esmena núm. 42. De supressió
De l’apartat 1, de l’article 226-7.

Esmena núm. 43. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 227-2:
«[...] i és un patrimoni autònom, sense personalitat
[...]».

Esmena núm. 35. De modificació
De la lletra g), de l’apartat 1 de l’article 222-42:
«[...] superior a sis anys».

3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 44. D’addició

Esmena núm. 50. De modificació

Del segon paràgraf, de l’apartat 1, de l’article 227-4:

De la lletra c), de l’apartat 2 de l’article 231-15:

«La persona designada de conformitat amb el paràgraf
anterior pot acceptar l’administració del patrimoni protegit en el mateix moment de la constitució».

«c) Cal mantenir necessàriament la cotitularitat dels
béns».

Esmena núm. 45. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 227-9:
«2. La inscripció en el Registre corresponent de l’escriptura de constitució del patrimoni farà constar la
perfecte identificació d’aquesta, número de protocol,
data i notari autorizant, així com població, sense que
sigui oponible a tercers, en allò que pugui perjudica’ls,
el contingut en tant no consti l’existència de l’escriptura
o es tingui coneixement del seu contingut».

Esmena núm. 51. D’addició
De l’apartat 3, de l’article 231-15:
«[...] del premort. En qualsevol cas, el valor pel qual es
computaran els béns amb pacte de supervivència pel
càlcul de la llegítima i la quarta vidual és el que tinguin
en el moment de produir-se la mort».

Esmena núm. 52. D’addició
De la lletra b), de l’apartat 1 de l’article 231-18:

Esmena núm. 46. D’addició

«[...] separació judicial o de fet o divorci».

De l’apartat 1, de l’article 228-1:
«[...] a maltractaments físics o psíquics o abusos [...]».

Esmena núm. 53. D’addició
De l’apartat 3, de l’article 231-18:

Esmena núm. 47. De modificació
De l’article 231-1:

«[...] indivisa ordinària, o el que correspongui de conformitat amb el règim econòmic matrimonial al que
estiguin adherits, dels cònjuges [...]».

«Article 231-1. Concepte de família.
La família es concep com a nucli vertebrador de la nostra societat, principal transmissora de vivències i de
valors entre els seus membres, element socialitzador
de convivència primari i bàsic i element central de la
solidaritat intergeneracional».

Esmena núm. 54. D’addició
De l’apartat 4, de l’article 231-18:
«4. El pacte de supervivència esdevindrà ineficaç per
concórrer alguna de les causes previstes en l’article 43114 d’aquest Codi en tant en quan siguin aplicables

Esmena núm. 48. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 231-2:

Esmena núm. 55. De modificació

«2. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos
drets i deures, en especial la cura i atenció dels altres
membres de la família que estiguin al seu càrrec i convisquin amb ells».

De l’apartat 1, de l’article 231-19:

Esmena núm. 49. De modificació
De l’article 231-13:
««En cas de declaració de concurs de qualsevol dels
cònjuges o d’embargament de comptes indistints per
deutes privatius d’un dels cònjuges, el cònjuge o qualsevol titular no deutor pot sostreure de la massa activa
del concurs o de l’embargament el imports que acrediti que li pertanyen i cas de dubte els correspondrà a
prorrata».

«[...] i establir les estipulacions que es considerin convenients sempre que no siguin contràries a la llei, àdhuc
[...]».

Esmena núm. 56. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 231-19:
«[...] del matrimoni i queden sense efecte si el matrimoni [...]».

Esmena núm. 57. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 231-20:
«[...] Els pactes avantnupcials són vàlids sempre i quan
s’atorguin fins el dia abans de la data de celebració del
matrimoni».

3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 58. De supressió

Esmena núm. 65. De modificació

De l’apartat 5, de l’article 231-20:

De la lletra a), de l’apartat 1, de l’article 233-1:

«[...] rellevants en la convivència matrimonial que
[...]».

«a) La distribució de la custòdia envers els fills i [...]».

Esmena núm. 66. De modificació
Esmena núm. 59. D’addició
De l’apartat 2, de l’article 232-3:
«[...] de béns mobles de valor ordinari destinats a
[...]».

De la lletra d), de l’apartat 1 de l’article 233-1:
«[...] i també dels que estiguin especialment afectes a
l’ús familiar i, si el règim és [...]».

Esmena núm. 67. D’addició
Esmena núm. 60. D’addició

De la lletra e), de l’apartat 3 de l’article 233-2:

De l’article 232-7:
«[...] l’article 231-19 i 231-20».

«e) Les responsabilitats alimentícies a favor d’un dels
cònjuges».

Esmena núm. 61. De supressió

Esmena núm. 68. D’addició

De l’article 232-9.

De l’apartat 4, de l’article 233-3:

Esmena núm. 62. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 232-15:
«1. Els pactes que atribueixin una participació diferent
a la meitat de l’increment patrimonial solsament són
vàlids si es justifiquen per raó dels anys de durada del
matrimoni, de les fonts de procedència dels ingressos o
de la titularitat formal o títol gratuït d’adquisició dels
béns, si bé en tot cas tindran reciprocitat i una participació mínima que, en los supòsits especials, de no
fixar-se serà d’una quarta part».

«4. Quan el conveni regulador, amb tots els extrems a
que es refereix l’art. 233-2, s’hagi atorgat en escriptura pública, en la que els cònjuges estiguessin assistits
per lletrat en exercici, que podrà ser un per ambdós, a
tots els efectes, singularment els patrimonials, es considerarà com a data de la ruptura i de l’exigència dels
drets i les obligacions la de la pròpia escriptura pública,
sense perjudici de que la seva definitiva homologació
judicial correspongui a l’autoritat judicial conforme a
allò previst en els números anteriors».

Esmena núm. 69. De supressió
De l’apartat 1, de l’article 233-4.

Esmena núm. 63. De supressió
De l’apartat 1, de l’article 232-19:

Esmena núm. 70. De supressió

«[...] i exclosos els béns comprats amb pacte de supervivència».

De l’apartat 2, de l’article 233-4.

Esmena núm. 71. D’addició
Esmena núm. 64. D’addició

De l’apartat 4, de l’article 233-4:

De l’apartat 4, de l’article 232-22:

«[...] o indivisa, així com les responsabilitats alimentícies a favor d’un dels cònjuges».

«4. Al moment de procedir al pagament, o valorar les
causes justificades del seu aplaçament, el cònjuge o els
seus hereus tindran dret a que s’exclogui de l’adjudicació els bens o negocis tradicionalment en possessió
d’una branca familiar, o la titularitat formal de la qual
correspongui solsament a un dels cònjuges o la creació, explotació o desenvolupament dels quals fos pròpia
d’un dels cònjuges per la seva titulació, coneixements o
dedicació exclusiva. Si alguna d’aquestes circumstàncies concorre en la vivenda familiar solsament es tindrà
dret a l’adjudicació en usdefruit vitalici».

Esmena núm. 72. De supressió
De l’apartat 2, de l’article 233-5.

Esmena núm. 73. De supressió
De l’apartat 3, de l’article 233-5.
3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 74. D’addició

Esmena núm. 81. De supressió

De l’apartat 2, de l’article 233-6:

De l’apartat 2, de l’article 233-14.

«[...] violència masclista amb condemna judicial ferma».

Esmena núm. 82. De modificació
De la lletra a), de l’article 233-15:

Esmena núm. 75. De modificació
De l’apartat 6, de l’article 233-6:
«[...] del règim de la custòdia compartida o conjunta es
consideren adequats [...]».

«a) La posició econòmica dels cònjuges com a conseqüència de la separació, del divorci o nul·litat».

Esmena núm. 83. De supressió
De la lletra e), de l’article 233-15.

Esmena núm. 76. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 233-8:

Esmena núm. 84. D’addició

«2. Per a la distribució de la custòdia compartida o
conjunta l’autoritat judicial [...]».

De l’apartat 2, de l’article 233-17:
«[...] d’extinció o modificació de la prestació sobrevinguda».

Esmena núm. 77. De modificació
De l’apartat 2, de l’article 233-10:

Esmena núm. 85. D’addició

«[...] si aquest no es aprovat, l’autoritat judicial atribueix la custòdia compartida o conjunta, en benefici
dels fills, determinant-ne la forma d’exercir-la, atenent
els informes dels especialistes dels equips judicials. De
manera supletòria atribueix la custòdia exclusiva a un
dels progenitors quan només així es pugui garantir l’interès del menor».

De l’apartat 2, de l’article 233-20:
«[...] l’habitatge familiar, preferentment, sempre que no
es tracti d’habitatge que es gaudeixi a precari o comodat i hagi estat reclamat pel seu propietari, al cònjuge
a qui [...]».

Esmena núm. 86. D’addició
Esmena núm. 78. De modificació
De l’apartat 3, de l’article 233-10:

De l’article 233-22:
«[...] de la Propietat. En tot cas, el dret d’ús tot i que no
estigui inscrit en el Registre serà oponible a tercers».

«[...] de la custòdia compartida o conjunta no altera
[...]».
Esmena núm. 87. D’addició
Esmena núm. 79. De modificació
De l’apartat 4, de l’article 233-10:
«4. En interès dels fills, no s’atribuirà la custòdia al
progenitor el qual hagi estat condemnat per delictes de
violència familiar o masclista amb sentència judicial
ferma, dels que els fills n’hagin estat víctimes directes o indirectes. Tampoc s’atribuirà a un progenitor si
la parella d’aquest ha estat condemnat per delictes de
violència familiar o masclista amb sentència judicial
ferma».

De l’article 233-25:
«[...] d’aquest dret. En tot cas, el dret d’ús tot i que no
estigui inscrit en el Registre no podrà veure’s perjudicat».

Esmena núm. 88. De supressió
De la Secció 1, Capítol 4, Títol 3 [Convivència estable
en parella. Disposicions generals].

Esmena núm. 89. De supressió
Esmena núm. 80. De modificació
De l’apartat 1, de l’article 233-14:
«1. El cònjuge que, com a conseqüència de la nul·litat,
divorci o separació judicial, vegi més [...]».
3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 90. De supressió

Esmena núm. 102. De supressió

De l’article 234-2.

De l’article 234-12.

Esmena núm. 91. De supressió

Esmena núm. 103. De supressió

De l’article 234-3.

De l’article 234-13.

Esmena núm. 92. De supressió
De la Secció 2, Capítol 4, Títol 3 [Extinció de la parella
estable].

Esmena núm. 104. De supressió
De l’article 234-14.

Esmena núm. 93. De supressió

Esmena núm. 105. De supressió

De l’article 234-4.

De l’apartat 2, de l’article 235-8.

Esmena núm. 94. De supressió

Esmena núm. 106. D’addició

De l’article 234-5.

De l’apartat 1, de l’article 235-16:

Esmena núm. 95. De supressió

«[...] les persones que ostentin la paternitat, la maternitat [...]».

De l’article 234-6.
Esmena núm. 107. D’addició
Esmena núm. 96. De supressió

De l’article 235-33 (bis):

De la Secció 3, Capítol 4, Títol 3 [Efectes de l’extinció
de la parella estable].

«Article 235-33 (bis). Principis del procediment administratiu de valoració de la idoneïtat per a adoptar.

Esmena núm. 97. De supressió

1. El procediment administratiu de valoració de la idoneïtat dels sol·licitants d’adopció es sotmet als principis
d’objectivitat, imparcialitat, transparència, accés a la
informació, contradicció i participació dels interessats.

De l’article 234-7.

Esmena núm. 98. De supressió
De l’article 234-8.

Esmena núm. 99. De supressió
De l’article 234-9.

Esmena núm. 100. De supressió

2. La resolució administrativa que denegui el reconeixement de la idoneïtat d’adopció pot ésser objecte
de recurs administratiu, en els terminis i en la forma
establerta per la legislació sobre el règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3. La intervenció de l’òrgan competent de l’Administració per efectuar-ne la valoració de la idoneïtat en
l’àmbit de la intimitat personal i familiar dels adoptants
serà l’estrictament necessària i proporcionada per dur
a terme una valoració suficient dels sol·licitants d’adopció».

De l’article 234-10.
Esmena núm. 108. De supressió
Esmena núm. 101. De supressió

De l’article 235-44.

De l’article 234-11.
Esmena núm. 109. De supressió
De l’article 235-45.
3.01.01.
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Esmena núm. 110. De supressió

Esmena núm. 120. De supressió

De l’article 235-46.

De l’apartat 1, de l’article 236-23:
«[...] sempre que no sigui contrari a l’equitat».

Esmena núm. 111. De supressió
De l’article 235-49.

Esmena núm. 121. De supressió
De l’apartat 1, de l’article 236-24:

Esmena núm. 112. D’addició

«[...] dol o culpa pròpia».

De l’apartat 1, de l’article 236-5:
«[...] maltractament físic o psíquic, o són víctimes
[...]».

Esmena núm. 113. D’addició

Esmena núm. 122. De modificació
De la lletra a), de l’article 236-26:
«[...] herència, llegat o altre títol successori universal o
particular quan el donant [...]».

De l’apartat 1, de l’article 236-6:
«[...] maltractaments físics o psíquics, o són víctimes
[...]».

Esmena núm. 123. D’addició
De la lletra f), de l’apartat 1 de l’article 236-28:
«[...] en préstec o crèdit, llevat [...]».

Esmena núm. 114. De supressió
De l’apartat 2, de l’article 236-9:

Esmena núm. 124. De modificació

«[...] Els apoderaments de caràcter general han d’atorgar-se [...]».

De la lletra g), de l’apartat 1 de l’article 236-28:
«[...] superior a sis anys o que superi la minoria
d’edat».

Esmena núm. 115. D’addició
De l’apartat 6, de l’article 236-11:

Esmena núm. 125. De supressió

«[...] d’ensenyament dels fills, intervencions quirúrgiques, viatges i estades per estudis a l’estranger i altres
anàlogues, per a variar-ne el domicili [...]».

De l’article 237-3.

Esmena núm. 126. De supressió
Esmena núm. 116. D’addició

De l’apartat 3, de l’article 240-6.

De l’apartat 5, de l’article 236-14:
«5. Els apartats 1, 2 i 4 només s’aplicaran quan el progenitor que no té la custòdia hagi mort o s’hagi desentès
voluntàriament de l’exercici de la potestat parental del
fill o filla».

Esmena núm. 127. De modificació
De la Disposició addicional tercera:

De l’article 236-15.

«El Govern de la Generalitat presentarà davant el Parlament, en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el projecte de llei reguladora
de l’impost de successions i donacions, que inclourà la
supressió del tribut en els casos de successions «mortis
causa» entre cònjuges, així com entre pares i fills».

Esmena núm. 118. De supressió

Esmena núm. 128. De supressió

De l’apartat 3, de l’article 236-17.

De la Disposició addicional quarta.

Esmena núm. 119. De supressió

Esmena núm. 129. De supressió

De l’article 236-18.

De la Disposició transitòria tercera.

Esmena núm. 117. De supressió

3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 130. De modificació

Esmena número 1

De la Disposició final tercera:

D’addició a l’article 211-6 d’un nou apartat 4:

«Aquesta llei entrarà en vigor al mes de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

«4. El menor d’edat, si ha complert setze anys, té dret a
sol·licitar la prestació de serveis de salut i a ser atès amb
els procediments i tractaments que li siguin convenients,
sense necessitat de consentiment del seu representant
legal.»

Esmenes a l’exposició de motius del Projecte de
llei del Llibre II del Codi civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família:
Esmena núm. 131. De supressió
Del segon paràgraf, de l’apartat a), del Bloc III.

Esmena núm. 132. De supressió
Del quart paràgraf, de l’apartat a), del Bloc III.

Esmena núm. 133. De supressió
Del primer paràgraf, de l’apartat c), del Bloc III.

Esmena núm. 134. De supressió

Esmena número 2
D’addició a l’article 212-1 al final de l’apartat 3:
«3. [...] les dades que fan referència a la seva salut i
a que no es generin registres amb dades personals de
salut que no siguin estrictament necessàries.»

Esmena número 3
D’addició a l’article 212-2 d’un nou apartat 6:
»6. Tota persona major de setze anys té dret a sol·licitar
dels professionals i centres sanitaris que l’atengui que,
del seu problema i corresponent tractament, no s’informi als seus progenitors o tutors ni se’ls hi doni accés a
la part corresponent del seu historial clínic.»

Del vint-i-quatrè paràgraf, de l’apartat c), del Bloc III.
Esmena número 4
Esmena núm. 135. De supressió
Del vint-i-cinquè paràgraf, de l’apartat c), del Bloc III.

Esmena núm. 136. De supressió

De modificació de l’article 231-2 de l’apartat 1:
«1. El matrimoni és una institució que dóna lloc a un
vincle jurídic, que origina una comunitat de vida en la
qual els cònjuges s’han de respectar, actuar en interès
de la família, guardar-se lleialtat i ajudar-se i prestar-se
socors mutu.»

Del Bloc IV.
Palau del Parlament, 5 de novembre de 2009
M. Dolors Montserrat i Culleré

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
62332)

A la Mesa del Parlament
El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), fent ús d’allò
que es determina a l’article 107 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta les següents esmenes a
l’articulat del text del Projecte de Llei del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família. (Núm. de tramitació 200-00054/08).

Esmena número 5
De modificació de l’article 231.9 de l’apartat 1:
«1. Amb independència de quin sigui el règim econòmic
matrimonial aplicable, els actes d’alineació, gravamen
o, en general, de disposició per part del cònjuge titular
del dret sobre l’habitatge familiar o sobre els mobles
d’ús ordinari que en comprometi l’ús, encara que es
refereixi a quotes indivises, requereixen l’atorgament
de consentiment exprés de l’altre cònjuge. Aquest consentiment no es pot excloure per pacte ni atorgar-se amb
caràcter general. Si manca el consentiment, l’autoritat
judicial pot autoritzar l’acte, atès l’interès de la família
o si hi concorre una altra causa justa.»

Esmena número 6
De modificació de l’article 231.9 de l’apartat 3:
«3. L’acte manté la seva eficàcia quan l’adquirent ha
actuat de bona fe i a títol onerós. No es presumirà la
bona fe si el titular ha manifestat que l’immoble no tenia
la condició d’habitatge familiar, tot i tenir la residència
3.01.01.
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en el mateix habitatge. Tanmateix, el cònjuge que n’ha
disposat respondrà per la falsedat en document públic,
si s’escau, així com pels perjudicis causats, d’acord amb
la legislació aplicable.»

Esmena núm. 6
Article 222-1. Persones que s’han de posar en tutela
De supressió apartat 2

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2009
Dolors Camats i Luis
Portaveu

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
62372)

Esmena núm. 1
De modificació
A tot el text del Projecte de llei es substitueix el terme:
«custòdia» pel terme: «guarda».

Esmena núm. 2
Article 212-2. Consentiment informat.
De modificació apartat 2
«2. [...] rebre la informació a què es refereix l’apartat 4
de l’article 212-1.»

Esmena núm. 7
Es modifica tot el contingut de l’article 222-2 amb el
redactat següent:
«Article 222-2. Poder en contemplació de la pèrdua
sobrevinguda de capacitat
1. No cal posar en tutela les persones majors d’edat
que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent
de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per
sí mateixes, si a aquest efecte han nomenat en escriptura pública un apoderat perquè tingui cura dels seus
interessos.
2. El poderdant pot ordenar que el poder produeixi
efectes des del seu atorgament, o bé establir les circumstàncies que han de determinar l’inici de l’eficàcia
del poder. En el primer cas, la pèrdua sobrevinguda
de capacitat del poderdant no comporta l’extinció del
poder. El poderdant també podrà fixar les mesures de
control i les causes per les quals s’extingirà el poder.
3. Si en interès de la persona protegida s’arriba a constituir la tutela, l’autoritat judicial pot, en aquell moment
o amb posterioritat, a instància del tutor, acordar l’extinció del poder.»

Esmena núm. 8
Esmena núm. 3

Article 222-3. Delacions fetes per un mateix

Article 212-2. Consentiment informat.

D’addició a l’apartat 1

De modificació apartat 5

«1. [...] la cura de la seva persona, i establir òrgans de
supervisió de l’exercici de la tutela, designar les persones que els hagin d’integrar, i les regles que regiran el
funcionament d’aquests òrgans.»

«5. Quan existeixi un risc greu i continuat per a la integritat física o psíquica d’una persona que pateixi un
trastorn mental, o per a altres persones del seu entorn,
l’autoritat judicial pot autoritzar l’aplicació de tractaments mèdics sense el consentiment del malalt sempre
que la gravetat clínica del trastorn disminueixi manifestament la competència mental necessària. [...].»

Esmena núm. 4
Article 221-5. Mesures de control
De modificació apartat 1
«1. Sens perjudici de les mesures de control previstes
per la persona interessada o pels progenitors del menor
o incapacitat, [...].»

Esmena núm. 5
Article 221-5. Mesures de control
De supressió apartat 3
3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 9
Article 222-4. Tutela deferida pels titulars de la potestat
parental
De modificació
«1. Els titulars de la potestat parental poden ordenar la
tutela dels seus fills o filles menors no emancipats i, si
en tenen, la potestat prorrogada o rehabilitada, la dels
fills o filles emancipats o majors d’edat incapacitats,
amb l’abast de l’apartat 1 de l’article 222-3.»
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Esmena núm. 10

Esmena núm. 16

Article 222-5. Concurrència de nomenaments o d’exclusions

Article 222-12. Remuneració

De modificació

D’addició a l’apartat 2

«[...] hagi disposat per donació o títol successori a favor
del menor o incapaç.»

«2. [...] les circumstàncies de la tutela o si varia substancialment el patrimoni de la persona posada en tutela.»

Esmena núm. 11

Esmena núm. 17

Article 222-8. Nomenament

Article 222-15. Tutela per persones jurídiques

D’addició a l’apartat 2

De supressió apartat 5

«2. [...] amb l’article 222-9, l’autoritat judicial pot prescindir d’aquella designació en els supòsits següents:
[...]»

Esmena núm. 18
Article 222-16. Exclusió per conflicte d’interessos

Esmena núm. 12

D’addició

Article 222-9. Ordre de la delació

«[...] residencials o de naturalesa anàloga a la persona
protegida, llevat d’autorització judicial.»

De modificació a l’apartat 4
«4. Quan existeixi una pluralitat de persones que vulguin assumir la tutela, l’autoritat judicial les pot remetre a una sessió informativa sobre mediació familiar,
amb la finalitat d’assolir un acord entre elles.»

Esmena núm. 19
Article 222-17. Excuses
De modificació a l’apartat 2

Esmena núm. 13
Article 222-9. Ordre de la delació

«2. [...] o si les condicions de la persona que s’ha de
posar en tutela són alienes a les finalitats per a les quals
han estat creades.»

De supressió apartat 5
Esmena núm. 20
Esmena núm. 14

Article 222-20. Inventari

Article 222-10. Tutela de germans

De modificació a l’apartat 4

D’addició

«4. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han
de facilitar l’accés a l’inventari a la persona posada en
tutela, [...].»

«La delació judicial de la tutela de germans menors
d’edat ha de recaure en una mateixa persona, llevat que
les circumstàncies justifiquin una resolució diferent.»

Esmena núm. 21
Esmena núm. 15

Article 222-30. Comptes anuals

Article 222-12. Remuneració

De modificació de l’apartat 4

De modificació a l’apartat 1

L’apartat 4 passa a ser l’apartat 3.

«1. [...] en l’acte de delació voluntària de la tutela, o l’autoritat judicial, en la resolució d’aprovació de l’inventari, poden fixar una remuneració per al tutor, [...].»

Esmena núm. 22
Article 222-30. Comptes anuals
De modificació de l’apartat 3 que passa a ser l’apartat
4 amb un nou redactat
«4. Si el volum d’ingressos bruts de la persona posada
en tutela supera la quantitat de 100.000 euros anuals,
o aquesta percep rendes de pensions, plans de pensions
o altres rendiments periòdics superiors, en conjunt, als
3.01.01.
Tramitacions en curs
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7.500 euros mensuals, l’autoritat judicial pot sol·licitar
una auditoria independent que doni el vistiplau als
comptes.»

Esmena núm. 29
Article 222-45. Actes realitzats pel tutor, o per l’apoderat especialment designat, sense autorització judicial
De modificació a l’apartat 2

Esmena núm. 23
Article 222-39. Administració dels béns

«2. Els actes de l’apoderat nomenat d’acord amb l’article
222-2 realitzats [...].»

De modificació a l’apartat 1
«1. [...] l’apartat 1 de l’article 222-2, [...].»

Esmena núm. 30
Article 222-50. Aprovació dels comptes

Esmena núm. 24
Article 222-40. Béns subjectes a administració especial
De modificació a l’apartat 1
«1. Queden subjectes a administració especial els béns
adquirits per la persona posada en tutela per donació o
títol successori, [...].»

Esmena núm. 25
Article 222-40. Béns subjectes a administració especial

De modificació de l’apartat 1
«1. [...] de la titular de la tutela, de la titular de l’administració patrimonial. Amb aquesta finalitat, pot practicar les diligències que estimi convenients.»

Esmena núm. 31
Article 224-4. Ineficàcia dels actes en cas de conflicte
d’interessos
De modificació
«[...] d’acord amb l’article 222-2, o per la persona posada en curatela [...].»

De modificació a l’apartat 2
«2. [...] s’hagi acceptat la donació o el títol successori.»

Esmena núm. 32
Article 225-6. Desemparament

Esmena núm. 26

De supressió de tot el text de l’article

Article 222-41. Administració per la persona tutelada
De modificació

Esmena núm. 33

«La persona menor d’edat posada en tutela que adquireix béns amb la seva activitat té, a partir dels setze
anys, facultat d’administrar-los, amb l’assistència del
tutor en els supòsits que preveu l’article 222-42.»

Article 226-1. Nomenament d’assistent

Esmena núm. 27
Article 222-43. Autorització judicial
De modificació a l’apartat 3
«3. [...] l’apartat 1 de l’article 222-2, [...].»

De supressió a l’apartat 2
«2. Llevat motiu greu, l’autoritat judicial ha de respectar
[...].»

Esmena núm. 34
Article 226-3. Anul·labilitat dels actes de la persona
protegida
D’addició d’un nou paràgraf
«[...]

Esmena núm. 28
Article 222-43. Autorització judicial
De modificació a l’apartat 4
«4. [...] 50.000 euros l’autoritat judicial pot demanar al
tutor que aporti un informe tècnic elaborat per un agent
de la propietat immobiliària, [...].»

3.01.01.
Tramitacions en curs

També ho son a instància del tutor, si es constitueix la
tutela, o si escau, dels hereus de la persona assistida, en
el termini de quatre anys a comptar de la mort d’aquesta, o en el temps que resti per completar-lo si hagués
començat a córrer abans.»

Núm. 574

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

16 de novembre de 2009
15

Esmena núm. 35

Esmena núm. 41

Article 227-1. Persones beneficiàries

Article 231-1 L’heterogeneïtat del fet familiar

De modificació a l’apartat 1

«De modificació

«1. [...] També poden ser-ho les persones que es troben
en situació de dependència de grau II o III, d’acord amb
la legislació aplicable.»

1. La família gaudeix de la protecció jurídica determinada en la llei, que empara sense discriminació les
relacions familiars derivades del matrimoni, de la convivència estable en parella o les formades per un progenitor sol amb els seus descendents.

Esmena núm. 36

2. També es reconeixen com a membres de la família,
amb els efectes que es determinin legalment, els fills de
cadascun dels progenitors que convisquin en el mateix
nucli familiar, com a conseqüència de la reconstitució
de noves famílies. Aquest reconeixement no altera els
vincles amb l’altre progenitor.»

Article 227-3. Constitució
De modificació
«3. En la mateixa escriptura [...].
4. Les successives aportacions [...].»

Esmena núm. 37
Article 227-6. Rendició de comptes
De modificació a l’apartat 2
«2. La rendició anual de comptes també s’ha d’efectuar davant de les persones especialment encarregades
de supervisar l’administració del patrimoni protegit
i, si així s’ha previst expressament a l’escriptura de
constitució, davant de la persona constituent o els seus
hereus.»

Esmena núm. 42
Article 231-2. Matrimoni
De modificació
«1. El matrimoni estableix un vincle jurídic que origina
una comunitat [...].»

Esmena núm. 43
Article 231-17. Embargament i concurs
De modificació a l’apartat 2

Esmena núm. 38
Article 227-6. Rendició de comptes

«2. [...] previ informe d’un expert si ho considera
oportú.»

De modificació a l’apartat 3
«3. [...] de la seva gestió davant de les persones esmentades en els apartats 1 i 2 d’aquest article i, si escau,
davant dels hereus de la persona beneficiària.»

Esmena núm. 39
Article 227-9. Publicitat registral

Esmena núm. 44
Article 231-19. Contingut
De modificació a l’apartat 1
«1. En els capítols matrimonials, hom pot determinar
el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, [...].»

De modificació a l’apartat 2
«2. En la inscripció es faran constar les facultats conferides a la persona administradora, les causes d’extinció
del patrimoni protegit i la destinació prevista per al
romanent.»
Esmena núm. 40

Esmena núm. 45
Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació judicial
o divorci
D’addició d’una nova lletra b bis
«b bis) Els pactes successoris en els casos en què així
ho estableix aquest Codi.»

Article 228-3. Efectes de la declaració de desemparament
«D’addició d’un nou apartat

Esmena núm. 46

5. En cas d’adoptar-se mesures d’acolliment familiar,
la persona o família acollidora assumeix la guarda i les
responsabilitats parentals de caràcter personal respecte
del menor i les facultats que en resulten, sota la vigilància, assessorament i ajut de l’organisme competent.»

Article 232-5. Compensació per raó de treball
De modificació a l’apartat 4
«4. [...] l’article següent, llevat que el cònjuge creditor
provi que la seva contribució a l’increment patrimonial
3.01.01.
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del cònjuge deutor, en aplicació dels criteris de l’apartat
3, ha estat superior.»

Esmena núm. 52
Article 233-1. Mesures provisionals
De modificació a la lletra c de l’apartat 1

Esmena núm. 47
Article 232-7. Pactes sobre la compensació
De modificació
«[...] amb l’article 231-20.»

Esmena núm. 48
Article 232-11. Exercici del dret a la compensació
De modificació
«1. En cas de nul·litat del matrimoni, separació o divorci, la compensació s’ha de reclamar en el procés que
causa extinció del règim, i en el cas de resolucions o
decisions eclesiàstiques, en el procés adreçat a obtenirne l’eficàcia civil. Com a qüestió prèvia la sentència
matrimonial pot pronunciar-se sobre el règim vigent,
si les parts en fan qüestió.
2. En cas d’extinció del règim de separació per mort, la
pretensió per a reclamar la compensació prescriu als
tres anys a comptar de la mort del cònjuge. Tanmateix,
si el cònjuge supervivent interposa demanda a l’empara de l’apartat 2 de l’article 233-14 ha de reclamar la
compensació en el mateix procediment.»

«c) [...]. En cas que s’atribueixi l’ús de l’habitatge familiar a un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la data
en què l’altre l’haurà d’abandonar.»

Esmena núm. 53
Article 233-1. Mesures provisionals
De modificació de l’apartat 2
«2. En cas de violència familiar o masclista, l’autoritat
judicial competent ha d’adoptar, a més, les mesures previstes en la legislació específica.»

Esmena núm. 54
Article 233-1. Mesures provisionals
D’addició d’un nou apartat
«4. Els acords assolits pels cònjuges respecte del contingut d’aquestes mesures provisionals, són revisables per
l’autoritat judicial en acordar les mesures definitives.»

Esmena núm. 55
Article 233-1. Mesures provisionals

Esmena núm. 49

D’addició d’un nou apartat

Article 232-32. Béns privatius

«5. La sol·licitud de mesures provisionals implica la revocació dels consentiments i poders que qualsevol dels
cònjuges hagués atorgat a favor de l’altre.»

De modificació a la lletra b
«b) Els adquirits per donació o títol successori.»

Esmena núm. 50

Esmena núm. 56

Article 233-1. Mesures provisionals

Article 233-2. Mesures definitives proposades per conveni regulador

De modificació a la lletra a de l’apartat 1

De modificació de l’apartat 1

«a) La determinació de la manera com el fill o fills conviuran amb els seus pares i es relacionaran amb aquell
d’ambdós amb qui no estiguin convivint en cada moment. Excepcionalment, l’autoritat judicial [...].»

«1. [...] l’adopció o modificació de mesures reguladores
de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, o ho
fa un [...].»

Esmena núm. 51

Esmena núm. 57

Article 233-1. Mesures provisionals

Article 233-2. Mesures definitives proposades per conveni regulador

De modificació a la lletra b de l’apartat 1

De modificació de la lletra b de l’apartat 2

«b) La distribució del deure d’aliments a favor dels fills
i, si escau, la fixació d’aliments provisionals a favor
d’un dels cònjuges.»

«b) Els aliments que hauran de prestar-los, tant respecte
de les necessitats ordinàries com de les extraordinàries,
indicant-ne [...].»

3.01.01.
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Esmena núm. 58

Esmena núm. 63

Article 233-2. Mesures definitives proposades per conveni regulador

Article 233-6. Mediació familiar

D’addició a la lletra b de l’apartat 3

«1. En qualsevol fase del procediment matrimonial i
en qualsevol instància, els cònjuges poden sotmetre les
seves discrepàncies a mediació i intentar arribar a un
acord total o parcial, llevat dels casos de violència familiar o masclista.»

«b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.»

De modificació de l’apartat 1

Esmena núm. 59
Article 233-2. Mesures definitives proposades per conveni regulador
De modificació de la lletra d de l’apartat 3
«d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la
divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.»

Esmena núm. 60
Article 233-3. Aprovació judicial dels acords

Esmena núm. 64
Article 233-6. Mediació familiar
De modificació de l’apartat 2
«2. L’inici d’un procés de mediació familiar en qualsevol fase del procediment matrimonial, a iniciativa de les
pròpies parts o per derivació dels advocats o de qualsevol altre professional queda sotmès als principis de
voluntarietat i confidencialitat, i en cas de desistiment
no pot perjudicar els litigants que han participat en
l’esmentat procés.»

De supressió a l’apartat 1
«1. Els acords adoptats en conveni regulador, degudament informats pel Ministeri Fiscal, han d’ésser aprovats [...].»

Esmena núm. 65
Article 233-6. Mediació familiar
De modificació de l’apartat 6

Esmena núm. 61
Article 233-3. Aprovació judicial dels acords
De modificació a l’apartat 3

«6. L’autoritat judicial només pot fonamentar la manca
d’aprovació dels acords assolits en mediació respecte
del règim d’exercici de les responsabilitats parentals en
l’interès del menor.»

«3. [...] hagin estat aprovats i la decisió [...].»
Esmena núm. 66
Esmena núm. 62
Article 233-4. Mesures definitives acordades per l’autoritat judicial
De modificació
«1. Si un cònjuge demana la nul·litat del matrimoni, el
divorci o la separació judicial sense consentiment de
l’altre, o ambdós cònjuges no arriben a un acord quant
al contingut del conveni regulador, l’autoritat judicial
ha de resoldre directament sobre l’exercici de les responsabilitats parentals, inclòs el deure d’aliments, i, si
escau, règim de relacions personals amb avis i germans.
També pot, a instància del cònjuge amb qui els fills convisquin, acordar aliments per als fills majors d’edat o
emancipats que no tinguin recursos econòmics propis.
2. Si algun dels cònjuges ho sol·licita, l’autoritat judicial
ha d’adoptar les mesures que procedeixin respecte a l’ús
de l’habitatge familiar i el seu parament, la prestació
compensatòria, la compensació per raó del treball quan
el règim econòmic sigui el de separació de béns, la liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió
dels béns comuns o en comunitat ordinària indivisa.»

Article 233-7. Modificació de mesures
De modificació a l’apartat 3
«3. Quan la part que sol·licita judicialment, per alteració substancial de circumstàncies, la modificació de les
mesures establertes, [...].»

Esmena núm. 67
Es modifica tot el contingut de l’article 233-8 amb el
redactat següent:
«Article 233-8. Manteniment de les responsabilitats
parentals compartides
1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació
judicial no alteren les responsabilitats que corresponen
als progenitors envers els fills d’acord amb l’article
236-17. En conseqüència, aquestes responsabilitats
mantenen el seu caràcter compartit i, en la mesura del
possible, s’han d’exercir conjuntament.
2. A efectes de determinar com s’exerciran les responsabilitats parentals, els cònjuges han de presentar les
3.01.01.
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seves propostes de pla de parentalitat, amb el contingut
previst en l’article 233-9.
3. En decidir sobre les responsabilitats parentals dels
progenitors, l’autoritat judicial ha d’atendre de forma
prioritària a l’interès del menor.»

Esmena núm. 68
Article 233-9. Pla de parentalitat
De modificació
«1. El pla de parentalitat ha de concretar la forma en
què ambdós progenitors exerceixen les seves responsabilitats parentals i s’hi detallen els compromisos que
assumeixen respecte a la guarda, la cura i l’educació
dels seus fills.
2. Les propostes de pla de parentalitat han d’incloure
previsions sobre:

2. A manca d’acord o si aquest no s’ha aprovat, l’autoritat judicial determina la manera d’exercir la guarda,
atenint-se al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals d’acord amb l’apartat 1 de l’article 233-8. Tanmateix, l’autoritat judicial pot disposar que la guarda
s’exerceixi de manera individual si això és més escaient
a l’interès del fill.
3. La manera d’exercir la guarda no altera el contingut
de l’obligació d’aliments envers els fills comuns, si bé
cal ponderar el temps de permanència dels menors amb
cadascun dels progenitors i les despeses que cadascun
d’ells hagi assumit pagar directament.
4. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot encomanar
la guarda als avis, a d’altres parents, a persones properes, o en el seu defecte a una institució idònia, a les
quals es poden conferir funcions tutelars amb suspensió
de la potestat parental.»

a) El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment,
amb la inclusió de regles que permetin determinar a
quin progenitor li correspon la guarda en cada moment.

Esmena núm. 70

b) Les tasques de què cada progenitor es responsabilitzarà en relació amb les activitats quotidianes dels
fills.

De modificació a l’apartat 1

Article 233-11. Criteris per determinar el règim i la forma d’exercici de la custòdia

c) El mode en què s’efectuaran els canvis en la guarda
i, si escau, com es repartiran els costos que aquests
generin.

«1. Per determinar el règim i la manera d’exercir la
guarda, cal tenir en compte les propostes de pla de
parentalitat, els informes dels especialistes dels equips
judicials i, en particular, ponderats de forma conjunta,
els criteris i circumstàncies següents:»

d) El règim de relació i de comunicació durant els períodes de temps en què un progenitor no tingui els fills
amb ell.

Esmena núm. 71

e) El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i amb ocasió de dates
especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva família.

Article 233-11. Criteris per determinar el règim i la forma d’exercici de la custòdia

f) El tipus d’educació, així com les activitats extraescolars, formatives i de lleure, si escau.

«d) [...] que efectivament exercia per procurar el seu
benestar.»

D’addició a l’apartat 1 lletra d

g) El compliment del deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
h) La presa de decisions en altres qüestions rellevants
per als fills, com ara el canvi de domicili.
3. Les propostes de pla de parentalitat poden incloure el
recurs a la mediació familiar per resoldre les diferències
derivades de la seva aplicació o de la conveniència de
modificar-ne el contingut per adaptar-lo a les necessitats de les diferents etapes de la vida dels fills.»

Esmena núm. 69
Es modifica tot el contingut de l’article 233-10 amb el
redactat següent:
Article 233-10. Exercici de la guarda
«1. La guarda s’exerceix en la manera convinguda pels
cònjuges en el pla de parentalitat, llevat que resulti perjudicial per als fills.
3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 72
Article 233-11. Criteris per determinar el règim i la forma d’exercici de la custòdia
D’addició d’un nou apartat
«3. En interès dels fills, no s’atribuirà la guarda al progenitor contra el qual existeixin indicis fonamentats
d’haver comès actes de violència familiar o masclista
de què els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes
o indirectes.»

Esmena núm. 73
De modificació del títol de l’article 233-11
«Article 233-11. Criteris per determinar el règim i la
manera d’exercir la guarda»
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Esmena núm. 74

Esmena núm. 78

Article 233-12. Relacions personals amb els avis i els
germans

Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria

De modificació

De modificació de la lletra a

«1. Si els cònjuges proposen un règim de visites, estades i comunicació dels seus fills amb els avis i amb els
germans majors d’edat que no convisquin en la mateixa
llar, l’autoritat judicial pot aprovar-lo prèvia audiència dels interessats i sempre que aquests prestin el seu
consentiment.

«a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte si és procedent la compensació per raó de treball o
les previsibles atribucions derivades de la liquidació del
règim econòmic matrimonial.»

2. Les persones a qui s’hagi concedit el règim de visites i comunicació estan legitimades per a reclamar-ne
l’execució.»

Esmena núm. 79
Article 233-17. Pagament de la prestació compensatòria
De modificació de l’apartat 2

Esmena núm. 75
Es modifica tot el contingut de l’article 233-13 amb el
redactat següent:
«Article 233-13. Supervisió de les relacions personals
en situacions de risc
1. Per raons fonamentades, l’autoritat judicial pot
adoptar mesures per tal que les relacions personals
del menor amb el progenitor que no exerceix la guarda, o amb els avis, germans o altres persones properes
es desenvolupin en condicions que en garanteixin la
seguretat i l’estabilitat emocional.
2. Quan hi hagi una situació de risc social o perill, la
supervisió de la relació pot ser confiada a la xarxa de
serveis socials o a un Punt de Trobada Familiar.»

Esmena núm. 76
Article 233-14. Prestació compensatòria
De modificació de l’apartat 2
«2. Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des
de la separació de fet, l’altre podrà interposar demanda,
dins dels tres mesos següents a la mort del causant,
als únics efectes de reclamar el seu dret a la prestació
compensatòria. La mateixa regla s’aplicarà quan el procediment matrimonial s’extingeixi per causa de la mort
del cònjuge que l’hauria de pagar.»

«2. En cas d’atribució en forma de capital, l’autoritat judicial pot ajornar, a petició del cònjuge deutor,
el pagament o ordenar que es faci a terminis amb un
venciment màxim de tres anys i meritació de l’interès
legal a comptar del reconeixement.»

Esmena núm. 80
Article 233-19. Extinció del dret a prestació compensatòria
De supressió a la lletra a de l’apartat 1
«a) [...] del cònjuge creditor, [...] econòmica del cònjuge
obligat [...].»

Esmena núm. 81
Article 233-19. Extinció del dret a prestació compensatòria
De supressió a la lletra b de l’apartat 1
«b) Per matrimoni del cònjuge creditor o per convivència marital amb una altra persona.»

Esmena núm. 82
Article 233-19. Extinció del dret a prestació compensatòria

Esmena núm. 77

De supressió a la lletra c de l’apartat 1

Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria

«c) Per mort del cònjuge creditor.»

D’addició
«Per fixar la quantia i la durada de la prestació compensatòria, l’autoritat judicial ha de valorar especialment:
[...]»

Esmena núm. 83
Article 233-19. Extinció del dret a prestació compensatòria
De supressió a l’apartat 2
«2. [...] per mort del cònjuge obligat, per bé que el cònjuge creditor o els hereus del cònjuge deutor [...] mort
del cònjuge deutor.»
3.01.01.
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Esmena núm. 84

Esmena núm. 90

Article 233-20. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar

Article 233-21. Exclusió i límits de l’atribució de l’ús
de l’habitatge

De modificació a l’apartat 1

D’addició a l’apartat 3

«1. [...] els aliments dels fills comuns que convisquin
amb el beneficiari de l’ús o la prestació compensatòria
d’aquest. També poden acordar la distribució de l’ús de
l’habitatge per períodes determinats.»

«3. [...] l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge i
sobre les modalitat d’aquest ús. [...].»

Esmena núm. 91
Esmena núm. 85
Article 233-20. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar
De modificació a l’apartat 2
«2. [...] preferentment, al progenitor a qui correspongui
la guarda dels fills comuns mentre duri aquesta.»

Article 233-23. Obligacions per raó de l’habitatge
D’addició a l’apartat 1
«1. En cas d’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge,
[...].»

Esmena núm. 92
Article 233-24. Extinció del dret d’ús

Esmena núm. 86
Article 233-20. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar
De modificació a l’apartat 5
«5. L’atribució de l’ús de l’habitatge per raó de la necessitat del cònjuge s’ha de fer amb caràcter temporal i
és susceptible de pròrroga, [...].»

Esmena núm. 87
Article 233-20. Atribució de l’ús de l’habitatge familiar
De modificació a l’apartat 7
«7. L’atribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany
en tot o en part al cònjuge que no n’és beneficiari, ha
de ser ponderada com a contribució en espècie per a la
fixació dels aliments als fills i de la prestació compensatòria que eventualment meriti l’altre cònjuge.»

Esmena núm. 88
D’addició al títol de l’article
«Article 233-20. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar»

Esmena núm. 89
Article 233-21. Exclusió i límits de l’atribució de l’ús
de l’habitatge
D’addició a l’apartat 2
«2. [...] aquest en reclama la restitució. Per a aquest cas,
d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 233-7,
la sentència pot preveure l’adequació de les prestacions
alimentàries o compensatòries escaients.»
3.01.01.
Tramitacions en curs

De modificació del paràgraf segon de la lletra c de
l’apartat 1
«Segon. Per matrimoni o per convivència marital amb
una altra persona del cònjuge beneficia de l’ús.»

Esmena núm. 93
Es modifica el títol de la secció quarta
«Secció quarta. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar»

Esmena núm. 94
Article 234-1. Parella estable
De modificació
«Dues persones que conviuen en una comunitat de vida
anàloga a la matrimonial es consideren parella estable
en qualsevol dels casos següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la seva relació en escriptura pública.»

Esmena núm. 95
Article 234-3. Règim durant la convivència
D’addició d’un nou apartat 1 bis
«1 bis. En matèria de disposició de l’habitatge familiar
s’aplica el que estableix l’article 231-9.»
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Esmena núm. 96

Esmena núm. 102

Article 234-4. Causes d’extinció

Es modifica el títol de l’article 234-8

Modificació de l’article

«Article 234-8. Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar»

«1. La parella estable s’extingeix per:
a) Cessament de la convivència amb trencament de la
comunitat de vida
b) Mort o declaració de mort d’un dels convivents
c) Matrimoni de qualsevol dels convivents
d) Comú acord dels convivents formalitzat en escriptura
pública

Esmena núm. 103
Article 234-10. Prestació alimentària
De modificació de la lletra b de l’apartat 1
«b) Si té la guarda de fills comuns, en circumstàncies
[...].»

e) Voluntat d’un d’ells notificada fefaentment a l’altre
2. L’extinció de la parella estable implica la revocació
dels consentiments i poders que qualsevol dels convivents hagués atorgat a favor de l’altre.»

Esmena núm. 104
Article 234-10. Prestació alimentària
D’addició d’un nou apartat

Esmena núm. 97
Article 234-7. Custòdia dels fills i relacions personals
De modificació
«En matèria d’exercici de la guarda dels fills [...].»

«3. Si un dels convivents mor abans que passi un any de
l’extinció de la parella estable, l’altre podrà interposar
demanda, dins els tres mesos següents a la mort del
causant, als únics efectes de reclamar el seu dret a la
prestació alimentària. La mateixa regla s’aplicarà quan
el procediment adreçat a reclamar la prestació alimentària s’extingeixi per causa de la mort del convivent que
l’hauria de pagar.»

Esmena núm. 98
De modificació del títol de l’article
«Article 234-7. Exercici de la guarda dels fills i relacions personals»

Esmena núm. 105
Article 234-14. Efectes de l’extinció per mort
De modificació

Esmena núm. 99
Article 234-8. Ús de l’habitatge familiar
De modificació a l’apartat 1
«1. [...] aliments dels fills comuns que convisquin amb
el benefici [...].»

«En cas d’extinció de la parella estable per mort d’un
dels convivents, el supervivent té, a banda de la compensació per raó de treball que eventualment li correspongui d’acord amb l’apartat 5 de l’article 232-5, els
drets viduals familiars establerts pels articles 231-30
i 231-31.»

Esmena núm. 106
Esmena núm. 100
Article 234-8. Ús de l’habitatge familiar
D’addició a l’apartat 3
«3. L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge,
[...]»

Esmena núm. 101
Article 234-8. Ús de l’habitatge familiar
De modificació a l’apartat 4
«4. S’aplica a l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge el que estableixen els apartats 6 i 7 de l’article
233-20, i els articles 233-21 a 233-25.»

Article 235-2. Efectes de la filiació
De modificació de l’apartat 2
«2. La filiació comporta l’assumpció de responsabilitats
parentals envers els fills menors, i també determina els
cognoms, els drets successoris i qualssevol altres drets
i deures establerts per les lleis.»

Esmena núm. 107
Article 235-11. Capacitat per al reconeixement
D’addició a l’apartat 1
«1. [...] sigui quina en sigui l’edat. En ambdós casos, cal
tenir capacitat natural.»
3.01.01.
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Esmena núm. 108

Esmena núm. 114

Article 235-11. Capacitat per al reconeixement

Article 235-22. Acumulació de pretensions

De modificació a l’apartat 2

De modificació

«2. [...] persones menors no emancipades o incapacitades, cal l’aprovació judicial, amb audiència del ministeri
fiscal.»

«L’exercici de l’acció de reclamació de filiació permet
l’acumulació de l’acció d’impugnació de la filiació contradictòria. En aquest cas, l’acció d’impugnació és accessòria de la de reclamació, i només pot ser estimada
si ho és també aquesta, llevat que la part demandant
estigués legitimada per exercir l’acció d’impugnació i
aquesta no hagués caducat.»

Esmena núm. 109
Article 235-12. Requisits del reconeixement
De modificació a l’apartat 4
«4. El reconeixement d’un fill ja mort només és eficaç si
deixa descendents, i els de grau més pròxim el consenten. Si els descendents fossin menors o incapacitats, cal
l’aprovació judicial, amb audiència del ministeri fiscal.
La denegació de consentiment o d’aprovació judicial no
impedeix la reclamació de la filiació segons les regles
de l’apartat 2, i té el mateix abast.»

Esmena núm.115

Esmena núm. 110

Esmena núm. 116

Article 235-14. Eficàcia limitada
D’addició a la lletra b de l’apartat 1
«b) La filiació reclamada ha estat declarada judicialment amb l’oposició del progenitor demandat.»

Esmena núm. 111
Article 235-16. Persones que intervenen en el procés
D’addició d’un nou apartat
«3. En les accions de filiació, si el fill ha d’intervenir
mitjançant representant legal, l’autoritat judicial pot
nomenar un defensor judicial quan ho justifiqui el seu
interès.»

Article 235-27. Impugnació del reconeixement
De modificació de l’apartat 1
«1. L’acció de nul·litat del reconeixement fet sense capacitat o per error, violència, intimidació o dol, correspon
a qui l’ha atorgat i els seus representants legals.»

Article 235-27. Impugnació del reconeixement
De modificació a l’apartat 2
«2. L’acció de nul·litat per manca de capacitat caduca
al cap de dos anys de l’arribada a la majoria d’edat
o de la recuperació de la capacitat. En cas de vici de
la voluntat, l’acció caduca al cap de dos anys, que es
compten, si concorre error, des de l’atorgament del reconeixement, i en la resta de supòsits, des que va cessar
el vici. L’acció de nul·litat pot ésser continuada pels fills,
els descendents i els hereus de l’atorgant, o exercida per
aquests, si l’atorgant mor abans de transcórrer els dos
anys, durant el termini que resti.»

Esmena núm. 117
Esmena núm. 112

Article 235-27. Impugnació del reconeixement

Article 235-18. Relacions sexuals amb altres homes

D’addició d’un nou apartat

De modificació a l’apartat 2

«4. El reconeixement fet en frau de llei és nul. L’acció
de nul·litat és imprescriptible i pot ser exercida pel ministeri fiscal o per qualsevol altra persona amb interès
directe i legítim.»

«2. Si en el procés s’invoca l’excepció de relacions sexuals amb homes diferents al demandat, a petició de
part legitimada per a reclamar la paternitat se’ls podrà
cridar per intervenir en el procés en qualitat de demandats.»
Esmena núm. 113
Article 235-18. Relacions sexuals amb altres homes
De modificació a l’apartat 3
«3. Si els tercers a què es refereix l’apartat 2 han estat
emplaçats com a demandats, en el procés s’ha de declarar pare aquell dels demandats la paternitat del qual
resulti més versemblant.»
3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 118
Article 235-28. La prova en la impugnació
De modificació de l’apartat 2
«2. Si la filiació deriva de la fecundació assistida de
la mare,, l’acció d’impugnació no pot prosperar si la
persona la paternitat o maternitat de la qual s’impugna va consentir la fecundació d’acord amb els articles
235-8 i 235-13 i tampoc, en cap cas, si és progenitor
biològic del fill.»
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Esmena núm. 119
Article 235-29. Impugnació de la maternitat
De supressió a l’apartat 1
«1. [...]. També la pot exercir la mare en el termini de
dos anys des del naixement o dels del coneixement de
les proves que fonamentin la impugnació.»

riria el transcurs d’un període de temps durant el qual
es pot produir un major deteriorament psicosocial en
el desenvolupament evolutiu del menor.»

Esmena núm. 126
Article 235-34. La mesura d’acolliment preadoptiu
De modificació de l’apartat 4

Esmena núm. 120
Article 235-29. Impugnació de la maternitat
De modificació de l’apartat 3
«3. Si la mare mor sense tenir coneixement de les proves
en què ha de fonamentar l’acció, els dos anys es compten des de la data en què la persona legitimada per a
impugnar en tingui coneixement.»

Esmena núm. 121
Article 235-31. Prohibicions per adoptar
De modificació de la lletra b de l’apartat 1

«4. Les persones acollidores tenen els deures de vetllar
pel menor, tenir-lo en llur companyia, alimentar-lo,
educar-lo, procurar-li una formació integral i assumeixen plenament les responsabilitats parentals i les
facultats que en resulten. Aquestes
funcions s’exerciran sota supervisió de l’entitat competent, que ha de facilitar l’assessorament necessari.»

Esmena núm. 127
Article 235-41. Assentiment a l’adopció
De modificació de l’apartat 2

«b) Els germans.»

«2. [...] La mare no pot donar-lo fins que hagin passat
sis setmanes del part.»

Esmena núm. 122

Esmena núm. 128

Article 235-32. Adopció de persones menors d’edat

Article 235-44. Adopció internacional de menors

De modificació de la lletra c de l’apartat 1

De modificació a l’apartat 4

«c) Les persones que estiguin posades en tutela de qui
vol adoptar, [...]»

«4. [...] l’adopció en aquelles situacions anàlogues a
l’acolliment o a la tutela, [...].»

Esmena núm. 123

Esmena núm. 129

Article 235-32. Adopció de persones menors d’edat

Article 235-47. Efectes específics de l’adopció

De modificació de l’apartat 2

De modificació de l’apartat 4

«2. [...], si les circumstàncies han canviat i ja no és
possible el reintegrament d’aquelles a la seva família,
[...]»

«4. Excepcionalment l’autoritat judicial, a proposta de
l’entitat pública o del ministeri fiscal, pot disposar el
manteniment de les relacions personals de l’adoptat
amb la família d’origen en els supòsits de l’apartat 4
de l’article 235-44, o quan hi hagi vincles afectius el
trencament dels quals sigui greument perjudicial per a
l’interès del menor.»

Esmena núm. 124
Article 235-34. La mesura d’acolliment preadoptiu
De modificació a la lletra a de l’apartat 1
«a) Si no és possible el reintegrament del menor a la
seva família d’origen [...].»

Esmena núm. 130
Article 235-48. Cognoms de la persona adoptada
De modificació

Esmena núm. 125
Article 235-34. La mesura d’acolliment preadoptiu
De modificació de l’apartat 2
«2. [...], s’entén que no és factible el reintegrament del
menor en la seva família biològica quan aquest reque-

«1. L’adoptat per dues persones conjuntament porta els
cognoms dels adoptants en l’ordre establert per a llur
primer fill comú o, de no tenir-ne, en l’ordre que acordin o en el que disposa la llei. Si els adoptants són del
mateix sexe i no tenien cap fill comú ni acorden l’ordre
dels cognoms, el decideix l’autoritat judicial dins el procediment d’adopció.
3.01.01.
Tramitacions en curs
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2. L’adoptat per una persona porta els cognoms de
l’adoptant, llevat del supòsit de la lletra a) de l’apartat
1 de l’article 235-32, en el qual conserva el cognom del
progenitor d’origen, amb aplicació de les normes de
l’apartat 1. Tanmateix, aquest progenitor i l’adoptant
poden sol·licitar de comú acord que l’adoptat conservi
els dos cognoms d’origen com un sol cognom, unint-los
amb un guió i col·locant en primer lloc el del progenitor
subsistent. En aquest cas, l’adoptat portarà aquest cognom juntament amb el de l’adoptant. Per a dur a terme
aquesta unió, cal que el progenitor d’origen substituït
per l’adopció hagi mort i que l’adoptat, si ha complert
els dotze anys, ho consenti.

Esmena núm. 132

3. L’ordre dels cognoms de l’adoptat per una persona es
pot invertir a petició d’aquesta en el moment de l’adopció. L’ordre establert respecte al primer fill regeix per
als següents.

«Per al compliment de llurs responsabilitats parentals,
els progenitors tenen la potestat respecte dels fills menors no emancipats. La potestat parental es pot estendre
als fills majors d’edat incapacitats mitjançant la seva
pròrroga o rehabilitació.»

4. L’adoptat major d’edat o emancipat pot conservar
els cognoms d’origen, si així ho sol·licita en el moment
de l’adopció.
5. En els supòsits anteriors d’elecció, de petició d’inversió o de conservació, en el moment de l’adopció, els
cognoms de la persona adoptada han de ser acordats
expressament en la part dispositiva de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.»

L’article 235-49 passa a ser l’article 235-50.
De modificació de la numeració de l’article 235-49
«Article 235-50. Obligació d’informar el fill adoptat
sobre l’adopció [...].»

Esmena núm. 133
Article 236-1. Titulars de la potestat
De modificació

Esmena núm. 134
Article 236-5. Denegació, suspensió i modificació de
les relacions personals
De modificació de l’apartat 1
«1. [...] o són víctimes directes o indirectes de violència
familiar o masclista.»

Esmena núm. 131
Es modifica l’article 235-50, el qual passa a ser el 23549 amb el redactat següent:
«Article 235-49. Dret a la informació sobre el propi
origen
1. La persona adoptada té dret a conèixer la informació
sobre el seu propi origen, atès que és rellevant per a la
formació de la seva personalitat.
2. A partir de la majoritat o de l’emancipació, pot exercir les accions que condueixin a esbrinar la identitat del
seu pare i la seva mare biològics, la qual cosa no afecta
la filiació adoptiva.
3. Les administracions públiques han de facilitar a la
persona adoptada, si ho demana, les dades que tinguin sobre la seva filiació biològica. A aquest efectes,
s’iniciarà un procediment confidencial de mediació,
previ a la revelació, en el marc del qual tant la persona
adoptada com el seu pare i mare biològics hauran de
ser informats de les respectives circumstancies familiars
i socials i de l’actitud manifestada per l’altra part en
relació amb la possible trobada.
4. La persona adoptada pot sol·licitar, en interès de la
seva salut, les dades biogenètiques dels seus progenitors. També ho poden fer els adoptants mentre la persona adoptada és menor d’edat.
5. L’exercici dels drets especificats en els apartats 2 i 3
es duu a terme sense detriment del deure de reserva de
les actuacions.»

3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 135
Article 236-6. Privació de la potestat
De modificació de l’apartat 1
«1. [...] o són víctimes directes o indirectes de violència
familiar o masclista. [...]»

Esmena núm. 136
Article 236-8. Exercici conjunt
De modificació de la lletra c de l’apartat 2
«c) [...] circumstàncies familiars, normalment realitza
una persona sola, qualsevol dels progenitors pot actuar
indistintament.»

Esmena núm. 137
Article 236-11. Exercici en cas de vida separada dels
progenitors
De modificació a l’apartat 5
«5. En tot cas, les obligacions de guarda corresponen
a aquell progenitor que en cada moment tingui els fills
amb ell, bé perquè de fet o de dret hi resideixin habitualment, o bé [...].»
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Esmena núm. 138
Article 236-14. Facultats del cònjuge o convivent en
parella estable del progenitor que té la custòdia del fill
o filla
De modificació de l’apartat 1
«1. El cònjuge o convivent en parella estable del progenitor que en cada moment té la guarda del fill té dret a
participar en la presa de decisions sobre els assumptes
relatius a la seva vida diària.»

Esmena núm. 139
Es modifica el títol de l’article 236-14

2. Els progenitors determinen el lloc o llocs on viuen els
fills i, amb motiu suficient, poden decidir que resideixin
en un lloc diferent del domicili familiar.»

Esmena núm. 143
Article 236-18. Deures dels fills
De modificació
«1. Els progenitors i els fills tenen el deure de respecte
mutu. Els fills, mentre estan en potestat, han d’obeir els
progenitors, llevat que els intentin imposar conductes
indignes o delictives.

«Article 236-14. Facultats del cònjuge o convivent en
parella estable del progenitor que té la custòdia del fill
o filla»

2. Els progenitors poden corregir els fills en potestat
d’una manera proporcionada, raonable i moderada,
amb ple respecte per llur dignitat i sense imposar-los
mai sancions humiliants ni que atemptin contra llurs
drets. A aquest objecte, poden sol·licitar excepcionalment
l’assistència i la intervenció dels poders públics.»

Esmena núm. 140

Esmena núm. 144

Article 236-14. Facultats del cònjuge o convivent en
parella estable del progenitor que té la custòdia del fill
o filla

Article 236-26. Béns exceptuats de l’administració

Esmena de supressió

De supressió de l’apartat 4

De modificació de la lletra a
«a) Els adquirits pel fill o filla per donació o títol successori quan el donant o causant ho hagi ordenat així
de manera expressa, cas en què s’ha de complir estrictament [...]»

Esmena núm. 141
Es modifica tot el contingut de l’article 236-15 amb redactat següent:
Article 236-15. Atribució de la guarda del fill del cònjuge o convivent en parella estable mort
«En morir el progenitor que tenia atribuïda la guarda
de manera exclusiva, l’altre progenitor la recupera. Excepcionalment, si l’interès del fill ho requereix, l’autoritat judicial amb informe del ministeri fiscal pot atribuir
la guarda i la resta de les responsabilitats parentals al
cònjuge o convivent en parella estable del progenitor
difunt si es compleixin els requisits següents:
a) Que el cònjuge o convivent del progenitor difunt hagi
conviscut amb el menor.
b) Que s’escolti l’altre progenitor i al menor d’acord
amb el que estableix l’article 211-6.»

Esmena núm. 142
Article 236-17. Deures dels progenitors
De modificació
«1. En virtut de llurs responsabilitats parentals, els progenitors han de tenir cura dels fills, prestar-los aliments
en el sentit més ampli, conviure amb ells, educar-los i
proporcionar-los una formació integral. Els progenitors
també tenen el deure d’administrar el patrimoni dels
fills i de representar-los.

Esmena núm. 145
Article 236-27. Administració especial
De modificació de l’apartat 2
«2. Els fills que adquireixin béns amb la seva activitat
tenen, a partir dels setze anys, la facultat d’administrarlos amb l’assistència dels progenitors en els supòsits que
preveu l’article 236-28.»

Esmena núm. 146
Article 237-9. Quantia
Modificació de l’article
«1. La quantia dels aliments es determina en proporció
a les necessitats de l’alimentat i als mitjans econòmics
i a les possibilitats de la persona o persones obligades
a prestar-los. En ésser determinats, les parts, de mutu
acord, o l’autoritat judicial poden establir les bases de
llur actualització anual d’acord amb les variacions de
l’índex de preus al consum o similar, sens perjudici
que s’estableixin altres bases complementàries d’actualització.
2. L’alimentat resta obligat a comunicar a l’alimentant
les modificacións de circumstàncies que determinin la
reducció o supressió dels aliments tan aviat com aquestes es produeixin.»
3.01.01.
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Esmena núm. 147

Esmena núm. 151

Disposició addicional

Disposició addicional

Quarta. Especialitats processals relatives a pretensions
liquidatòries de règim econòmic exercides dins dels
processos matrimonials

Setena. Dictàmens pericials relatius al règim d’exercici
de la responsabilitat parental

De modificació de l’apartat 1
«1. Si la sentència ha de determinar la procedència i
quantia de la compensació per raó del treball d’acord
amb l’article 232-5 del Codi Civil, en el procediment
matrimonial se seguiran les següents regles.»

De supressió a l’apartat 2
«2. [...] per l’administració de justícia a partir d’un cens
d’especialistes [...]»

Esmena núm. 152
Disposició addicional

Esmena núm. 148
Disposició addicional
Quarta. Especialitats processals relatives a pretensions
liquidatòries de règim econòmic exercides dins dels
processos matrimonials

Setena. Dictàmens pericials relatius al règim d’exercici
de la responsabilitat parental
De supressió a l’apartat 3
«3. [...] càrrec als pressupostos de l’administració de
justícia, [...].»

De modificació de l’apartat 3
«3. En els altres casos, per determinar la titularitat de
béns i dividir els comuns d’acord amb el que disposa
l’article 232-12 per al règim de separació de béns, o per
liquidar qualsevol altre règim econòmic matrimonial i
per fixar el crèdit de participació d’acord amb l’article
232-21 del Codi Civil, es procedirà d’acord amb els
articles 806 i següents de la Llei d’Enjudiciament Civil. Excepcionalment, si hi ha un únic bé, es procedirà
segons l’article 552-11.»

Esmena núm. 149
Disposició addicional
Cinquena. Especialitats processals relatives a pretensions econòmico-matrimonials exercides en els processos
de liquidació i divisió de l’herència
D’addició a l’apartat 1
«[...] Llei 1/2000, de 7 de gener d’Enjudiciament Civil,
excepte, en el cas de la compensació, que escaigui el
que disposa l’apartat 2 de l’article 232-11.»

Esmena núm. 150
Disposició addicional
Sisena. Procediments relatius a la ruptura de la parella
estable
De modificació a l’apartat 2
«2. Les reclamacions fonamentades en la Secció tercera
del Capítol 4 del Títol 3 del Llibre segon del Codi civil
s’han d’acumular en un únic procés. [...]»

3.01.01.
Tramitacions en curs

Esmena núm. 153
Disposició addicional
Setena. Dictàmens pericials relatius al règim d’exercici
de la responsabilitat parental
De supressió a l’apartat 4
«4. [...] la designació sense donar lloc a dilacions o
sigui necessària una intervenció especialitzada.»

Esmena núm. 154
D’addició de noves disposicions addicionals
«Desena. Informació sobre el pla de parentalitat
El Departament de Justícia, en col·laboració amb els
col·legis professionals, promourà la informació sobre
el pla de parentalitat i facilitarà models per a la seva
elaboració adaptats a les diferents etapes de la vida
dels menors.»

Esmena núm. 155
Disposició final
Primera. Modificació del Llibre primer del Codi civil
de Catalunya
De modificació a la lletra a
«a) [...] l’apartat 1 de l’article 222-2, [...]»
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Esmena núm. 156

Esmena núm. 159

Disposició final

Exposició de motius

Primera. Modificació del Llibre primer del Codi civil
de Catalunya

Apartat 2

De modificació a la lletra c
«c) [...] l’apartat 1 de l’article 222-2, [...]»

Paràgraf segon
De modificació
«[...] especialment quan cal establir com s’exerceixen les
responsabilitats parentals sobre els fills menors [...].»

Esmena núm. 157
Addició d’una nova disposició final primera bis

Esmena núm. 160

«Primera bis. Modificació del Llibre quart del Codi civil
de Catalunya

Apartat 2

Es modifiquen els següents articles del Llibre quart del
Codi civil:
a) L’incís “en unió estable” se substitueix per “en parella estable” a les lletres a) i b) de l’article 412-3; i a
l’apartat 1, lletra a), de l’article 412-5.
b) L’incís “en unió estable de parella” se substitueix per
“en parella estable” a l’apartat 2, lletra e), de l’article
421-11; als apartats 2 i 3 de l’article 422-13; a l’apartat
3 de l’article 422-13; a l’article 423-9; a l’apartat 1 de
l’article 424-1; a l’article 424-5; a l’apartat 1 de l’article
424-10; a l’apartat 1 de l’article 425-12; a la lletra b)
de l’article 431-2; a l’apartat 2 de l’article 431-17; als
apartats 1 i 3 de l’article 441-2; a l’apartat 1 de l’article
442-1; a l’apartat 2 de l’article 442-2; a la rúbrica a la
Secció segona del Capítol II del Títol IV; a la rúbrica
i als apartats 1 i 2 de l’article 442-3; als apartats 1 i
2 de l’article 442-4; als apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article
442-5; a l’apartat 2 de l’article 442-6; a l’article 442-7;
a l’apartat 2, lletra a), de l’article 451-16; a l’apartat
2, lletres b) i c), de l’article 451-17; a l’apartat 2, lletra
a), de l’article 451-26; a l’apartat 1 de l’article 452-1;
a l’article 452-2; a l’article 452-3; als apartats 1 i 4 de
l’article 452-4; a l’apartat 1 de l’article 452-5; a l’apartat 1, lletres c) i d), de l’article 452-6; i a l’apartat 2 de
l’article 463-2.
c) A l’apartat 2 de l’article 422-13 se substitueix l’incís
“la unió” per “la parella”.
d) A l’apartat 1 de l’article 431-17 se substitueix l’incís “d’una unió estable de parella” per “d’una parella
estable”.»

Esmena núm. 158
Disposició final
Segona. Modificació del Llibre cinquè del Codi civil
de Catalunya

Paràgraf quart
De modificació
«[...] en interès de persones amb discapacitat psíquica
o física o en situació de dependència, [...].»

Esmena núm. 161
Apartat 2
Paràgraf sisè
De modificació
«[...] matrimonial, com les formades per un progenitor
sol amb els seus descendents, la convivència [...].»

Esmena núm. 162
Apartat 3
Paràgraf primer
De modificació
«[...], i conté deu disposicions addicionals, vuit transitòries i quatre finals. [...]»

Esmena núm. 163
Apartat 3
Paràgraf sisè
De modificació
«[...], no segueixen el tractament prescrit i es descompensen, amb risc greu i continuat per a la seva integritat
física o psíquica o la d’altres persones, sempre que la
gravetat clínica del trastorn disminueixi manifestament
la competència mental necessària. [...]»

De modificació a la lletra f
«f) [...] l’apartat 1 de l’article 222-2, [...]»

3.01.01.
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Esmena núm. 164

Esmena núm. 169

Apartat 3

Apartat 3

Paràgraf setè

Paràgraf vint-i-sisè

De modificació

De modificació

«[...] diferenciant entre persona física i família [...]»

«[...] Per això, n’hi haurà prou amb acreditar que un
dels dos s’ha dedicat a la casa substancialment més que
l’altre. Per a calcular l’import de la compensació es té
en compte el tipus de treball prestat, la durada de la
dedicació i la seva intensitat, i es restringeix la discrecionalitat judicial a l’hora d’apreciar la rellevància
d’aquests factors amb l’establiment d’un límit de quantia, que és el de la quarta part de la diferència dels increments patrimonials obtinguts pels cònjuges durant la
vigència del règim. Tanmateix, es deixa oberta la porta
a l’atorgament d’una compensació de quantia superior,
si el cònjuge creditor pot provar que la incidència del
seu treball en l’increment patrimonial de l’altre cònjuge ha estat efectivament superior. La regulació de la
compensació aclareix també l’abast de l’autonomia dels
cònjuges per a atorgar pactes sobre la compensació,
fins i tot en previsió d’una futura ruptura matrimonial.
Com a novetat, [...].»

Esmena núm. 165
Apartat 3
Paràgraf desè
De modificació
«[...] o si les condicions personals del tutelat són alienes
a les finalitats per les quals han estat creades. [...]»

Esmena núm. 166
Apartat 3
Paràgraf tretzè
D’addició
«[...] pot resultar més adequat en el context actual. A
més a més, aquesta tendència és la mateixa que inspira
la Convenció sobre drets de les persones amb discapacitat, de 13 de desembre de 2006, recentment ratificada
per l’Estat espanyol.»

Esmena núm. 167
Apartat 3
Paràgraf quinzè
D’addició
«[...] el règim de recursos i les causes de cessament.
Alhora, es dóna visibilitat a la funció que compleix
la persona o família acollidora, que assumeixen la
guarda i les responsabilitats parentals de caràcter
personal respecte del menor i les facultats que en resulten, sens perjudici de la vigilància, assessorament
i ajut de l’organisme competent. A més, l’acolliment
preadoptiu, [...]»

Esmena núm. 170
Apartat 3
Paràgraf trentè
De modificació
«[...] en forma de pla de parentalitat que és un instrument per concretar la forma en què ambdós progenitors
exerceixen les seves responsabilitats parentals i on es
detallen els compromisos que assumeixen respecte a la
guarda, la cura i l’educació dels seus fills. Sense imposar una modalitat concreta d’organització, [...], psiquiatres, educadors i treballadors socials independents,
perquè facin una intervenció [...]. Es vol així afavorir la
concreció dels acords, la transparència per a ambdues
parts i el compliment dels compromisos assolits.»

Esmena núm. 171
Apartat 3
Paràgraf trenta-unè

Esmena núm. 168

De modificació

Apartat 3

«Per contra s’introdueix com a norma que la nul·litat, el
divorci o la separació no alteren les responsabilitats que
corresponen als progenitors envers els seus fills. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen després
de la ruptura el seu caràcter compartit i correspon a
l’autoritzat judicial determinar, a manca d’acord sobre
el pla de parentalitat o si aquest no s’ha aprovat, com
s’exerceixen les responsabilitats parentals i en particular la guarda del menor, atenint-se al caràcter conjunt
d’aquestes i a l’interès superior del menor.»

Paràgraf dissetè
De modificació
«[...] com la convivència estable de la parella i la família
formada per un progenitor sol amb els seus descendents, així com el reconeixement del caràcter familiar
dels nuclis on conviuen fills no comuns, sens perjudici
dels vincles d’aquests amb l’altre progenitor.»
3.01.01.
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Esmena núm. 172

Esmena núm. 177

Apartat 3

Apartat 3

Paràgraf trenta-dosè

Paràgraf quaranta-cinquè

De modificació

De supressió

«S’estima que, en general, la coparentalitat i el manteniment de les responsabilitats parentals compartides
reflecteixen materialment l’interès del fill [...]. És per
això que la llei proporciona una sèrie de criteris que
s’han de ponderar de forma conjunta per determinar el
règim i la manera d’exercir la guarda.»

«[...] règim d’impugnació del reconeixement per causa
de nul·litat, cosa que estalvia una aplicació analògica
de la legislació sobre tècniques de reproducció humana
assistida.»

Esmena núm. 178
Esmena núm. 173
Apartat 3
Paràgraf trenta-quatrè
De modificació
«De manera més específica, en la línia de la Llei 5/2008,
[...] i amb la consciència de la lluita contra aquesta violència, s’exclou de tota participació en la guarda al
progenitor contra el qual existeixin indicis fonamentats
de violència familiar o masclista, alhora que es preveu
explícitament la supervisió de les relacions personals
en situacions de risc.»

Esmena núm. 174

Apartat 3
Paràgraf quaranta-setè
De modificació
«[...] En relació amb la filiació adoptiva, els canvis més
substancials es van produir amb l’aprovació [...], la qual
possibilità l’adopció per parelles del mateix sexe. Posteriorment, la Llei 10/2008 va suprimir les restriccions
a la formació de relacions de parentiu entre l’adoptat i
els seus descendents i la família de l’adoptant. Ara s’hi
introdueixen [...] requisit indispensable perquè pugui
exercir el dret a conèixer la informació sobre el seu
propi origen, rellevant per a la formació de la seva personalitat. [...], s’obren fórmules perquè en interès del fill
adoptat aquest pugui continuar mantenint les relacions
personals amb la família d’origen.»

Apartat 3
Paràgraf trenta-sisè

Esmena núm. 179

De supressió de tot el text del paràgraf

Apartat 3
Paràgraf quaranta-vuitè

Esmena núm. 175
Apartat 3
Paràgraf quaranta-dosè
D’addició
«[...] amb pacte de supervivència. No obstant, com a
mesura de protecció de la família es manté la protecció davant de la disposició de l’habitatge familiar, que
ja preveia la Llei 10/1998. S’inclouen com a novetat
[...]»

De modificació
«El capítol 6 té per objecte la potestat parental, que és
un dels elements integrants de les responsabilitats parentals que els progenitors assumeixen com a resultat
del vincle de filiació.»

Esmena núm. 180
Apartat 3
Paràgraf quaranta-novè
De modificació

Esmena núm. 176
Apartat 3
Paràgraf quaranta-cinquè
D’addició
«Pel que fa a la filiació per naturalesa, s’incorporen els
canvis respecte a la filiació dels nascuts a conseqüència
de fecundació assistida introduïts per la llei 10/2008, de
10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions, i que possibiliten l’establiment
de la maternitat [...]»

«[...] aquests actes de la vida ordinària en interès del fill
de l’altre, es preveu que, excepcionalment, mort el progenitor que tenia la guarda de manera exclusiva el vidu
o vídua o el convivent supervivent pugui substituir-lo en
les responsabilitats parentals, sempre que això resulti
en interès del menor i es garanteixi que tant el menor
com l’altre progenitor han estat escoltats.»
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Esmena núm. 181

Enmienda número 3

Apartat 3

De adición

Paràgraf cinquantè

Artículo 231-9

De supressió de tot el text del paràgraf

Se añade la frase señalada en cursiva en el punto segundo:

Esmena núm. 182
Apartat 3
Paràgraf cinquanta-dosè
De modificació

«L’acte efectuat sense el consentiment o l’autorització
que estableix l’apartat 1 és anul·lable, a instància de l’altre cònjuge, si conviu en l’habitatge, o si no conviuen
en ell per decisió judicial que atorgui l’usufructe a un
dels dos cònjuges, dins el termini de quatre anys des que
en tingui coneixement o des de la seva inscripció en el
Registre de la Propietat».

«[...] xacra que suposa la violència familiar o masclista,
a la norma que permet [...].»
Enmienda número 4
Esmena núm. 183
Apartat 4
Paràgraf primer
De modificació
«Aquesta llei inclou deu disposicions addicionals, [...]
divisió de l’herència i la informació sobre el pla de parentalitat. En relació amb les especialitats processals es
persegueix oferir una via processal [...] al règim d’exercici de les responsabilitats parentals i una altra sobre els
instruments de supervisió del règim de visites.»

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 62373)

De modificación
Artículo 233-1
Se modifican los términos señalados en cursiva en el
apartado a) del punto primero:
«a) La distribució de la custòdia compartida i la convivència parental alternada envers els fills i, si no se
estableix en forma compartida, l’assignació de la custòdia al progenitor més idoni, en interès del menor, havent l’autoritat judicial de justificar aquesta decisió. En
aquest cas, s’ha de concretar el règim de relació dels
fills amb el progenitor amb qui no resideixin habitualment. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot encomanar la guarda dels fills als avis, a d’altres parents, a
persones properes o, en el seu defecte, a una institució
idònia, a les quals es poden conferir funcions tutelars
amb suspensió de la potestat parental».

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Carmen de Rivera Pla, Portavoz adjunto del Grupo
Mixto y que pertenece al partido Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo que establece el
artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, presenta las siguientes enmiendas al articulado
del Proyecto de Ley de reforma del libro segundo del
Código Civil (tram. 200-00054/08).

Enmienda número 1

Enmienda número 5
De adición
Artículo 233-1
Se añade la frase señalada en cursiva al inicio del
punto 2:
«En cas de violència familiar o de gènere, amb sentència ferma condemnatòria, l’autoritat judicial competent
ha d’adoptar, a més, les mesures previstes en la legislació específica».

De supresión
Artículo 212.2
Se suprime el punto quinto.

Enmienda número 6
De adición

Enmienda número 2
De supresión
Artículo 222.14
Se suprime la siguiente expresión del punto a):
«[...] o haver estat [...]».
3.01.01.
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Artículo 233-1
Se añade un cuarto punto a los tres existentes:
«4. L’autoritat judicial, en cas de no arribar a acord,
instarà a les parts a efectuar un acte de Conciliació
Familiar. En cas de no arribar a acord, s’informarà a
l’autoritat judicial de quina de les parts ha estat menys
col·laboradora.

Núm. 574

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

16 de novembre de 2009
31

Enmienda número 7
De adición
Artículo 233-2

següents a la data del seu atorgament i com a màxim,
fins al moment de la contestació de la demanda o, si
escau, de la reconvenció en el procés matrimonial en
què es pretenguin fer valer».

Se añade la frase señalada en cursiva en el apartado b)
del punto segundo:
«Els aliments que hauran de prestar-los cadascun dels
cònjuges indicant-ne la periodicitat, la modalitat de
pagament, els criteris d’actualització i, si així ho han
previst, les garanties».

Enmienda número 11
De sustitución
Artículo 233-6
El redactado del punto primero se sustituye por el siguiente:

Enmienda número 8
De modificación
Artículo 233-2
Se modifica la frase señalada en cursiva en el apartado
c) del punto segundo:
«Si escau, el règim de relació, estada i comunicació
amb els avis i amb els germans que no convisquin en
el mateix domicili».

«Serà obligatori el procés de conciliació familiar previ
a la interposició de la demanda. Els professionals en
matèria de conciliació familiar emetran un informe que,
en cas de no arribar a acords, es trametrà a l’autoritat
judicial».

Enmienda número 12
De modificación
Artículo 233-8

Enmienda número 9
De modificación
Artículo 233-4
Se modifican los términos señalados en cursiva en el
punto tercero:
«Quan hi ha fills menors comuns, el tribunal ha de
distribuir les responsabilitats parentals amb caràcter
compartit. En cas que no fora així i es disposi una altra
modalitat d’exercici de la custòdia, haurà de ser degudament motivada, l’lautoritat judicial ha de concretar
el pla de parentalitat amb el règim de comunicació i
convivència alternada dels fills amb cada progenitor en
els termes de l’article 233-9. També s’han de distribuir
les despeses de manutenció dels fills menors entre els
dos progenitors, tant respecte de les necessitats ordinàries de manutenció, vestit, educació, sanitat, habitació,
vacances i oci, com de les que no són previsibles i es
produeixen amb caràcter extraordinari, i fixar, en el seu
cas, la contribució que hagi de realitzar qui no tingui la
responsabilitat directa del pagament de les mateixes».

Enmienda número 10
De adición
Artículo 233-5
Se añade la frase señalada en cursiva en el punto segundo:
«Tanmateix els acords celebrats amb posterioritat a la
ruptura de la convivència sense assistència lletrada,
o que donant-se aquesta siguin lesius per a l’interès
dels fills i/o d’un dels progenitors, independent per a
cadascun dels cònjuges, es poden deixar sense efecte,
a instància de qualsevol d’ells, durant els tres mesos

Se modifican los términos señalados en cursiva en el
punto segundo:
«Per a la distribució de les responsabilitats parentals
entre els progenitors, l’autoritat judicial ha de distribuir
les responsabilitats parentals amb caràcter compartit
en l’interès del menor. Si s’atribuís amb caràcter individual haurà de ser degudament motivada. Aquest
mateix principi s’aplica per a la determinació del règim
de relació dels fills amb el progenitor amb qui no convisquin habitualment».

Enmienda número 13
De modificación
Artículo 233-9
Se modifica la frase señalada en cursiva en el punto
primero:
«En les propostes de pla de parentalitat, els progenitors
han de concretar la forma d’exercir les seves responsabilitats i de prendre decisions pel que fa a la cura i
educació dels fills, l’alternança domiciliària del menor,
el règim de relació en els períodes de temps en què els
progenitors no tinguin els fills amb ells i també les tasques que efectivament exercirà cadascun.»

Enmienda número 14
De modificación
Artículo 233-10
Se modifica la frase señaladas en cursiva en el punto
segundo:
3.01.01.
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16 de novembre de 2009

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 574

32

«En cas d’inexistència d’acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat, en benefici dels fills, ha de mantenir la
responsabilitat de cura i custòdia compartida, determinant-ne la forma d’exercir-la, atenent els informes dels
especialistes dels equips judicials, llevat que la custòdia
individual sigui més adient».

Enmienda número 15
De modificación
Artículo 233-10
Se modifica la frase señalada en cursiva en el punto
cuarto:
«En interès dels fills, no s’atribuirà la custòdia al progenitor contra el qual hi hagi una condemna ferma per
haver comès actes de violència familiar o masclista dels
que els fills n’hagin estat o puguin ser víctimes directes
o indirectes».

Enmienda número 18
De adición
Artículo 236-4
Se añade la frase señalada en cursiva en el punto segundo:
«Els fills tenen dret a relacionar-se amb els avis, els
germans, tenint especial cura de respectar l’establiment
de vincles afectius amb els germans nascuts després
de la ruptura, i altres persones properes, i tots aquests
tenen també el dret a relacionar-se amb els fills. Els
progenitors han de facilitar aquestes relacions i només
les poden impedir si hi ha una justa causa».
Enmienda número 19
De modificación
Artículo 236-14
Se modifican los términos señalados en cursiva en el
punto primero:

Enmienda número 16
De modificación
Artículo 233-12
Se modifican los términos señalados en cursiva:
«Si els cònjuges proposen un règim de relació, estades
i comunicació dels seus fills amb els avis i amb els germans majors d’edat que no convisquin en la mateixa
llar, així com també amb els germans nascuts després
de la ruptura, l’autoritat judicial pot aprovar-lo prèvia
audiència dels interessats i sempre que aquests prestin
el seu consentiment. Les persones a qui s’hagi concedit
el règim de relació i comunicació estan legitimades per
a reclamar-ne judicialment el compliment del que s’hagi
resolt en el litigi de família, sense perjudici d’exercir
l’acció directa quan no s’hagi previst en la sentència de
separació o divorci».

Enmienda número 17
De modificación

«El cònjuge o convivent en parella estable amb el progenitor que té la custòdia del fill o filla pot participar
en la presa de decisions sobre els assumptes de la vida
diària del menor, mentre visqui amb el progenitor i amb
el fill o filla».
Enmienda número 20
De modificación
Artículo 236-14
Se modifica los términos señalados en cursiva en el
punto cuarto:
«En morir un dels progenitors, a l’altre progenitor le
serà atribuïda de manera exclusiva. Tanmateix, si l’interès del fill o filla ho justifica, el cònjuge o convivent
en parella estable del progenitor difunt pot demanar a
l’autoritat judicial que se li atribueixi un règim de relació, sempre que hagi conviscut amb el menor durant els
últims cinc anys. En aquest procediment s’ha d’escoltar
el progenitor que no tenia atribuïda la custòdia».

Artículo 233-20
Se modifican los términos del punto cuarto señalados
en cursiva:

Enmienda número 21

«Encara que hi hagi fills menors, l’ús de l’habitatge
familiar s’haurà d’atribuir al cònjuge que no en té la
custòdia si és el més necessitat i el cònjuge a qui correspon la custòdia té mitjans suficients per cobrir la seva
necessitat d’habitatge i la dels fills».

Se añade la siguiente disposición adicional:

De adición
«A l’entrada en vigor d’aquesta llei, tots aquells procediments que estiguin en tràmit podràn, a demanda
d’una de les parts, acollir-se a la tramitació de conformitat en l’establert en la mateixa, sense perjudici d’haver d’instar un nou procediment. Aquesta manifestació
haurà de fer-se en un termini no superior sis mesos a
partir de l’entrada en vigor de la Llei».
Palau del Parlament, 10 de noviembre de 2009
Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del GP Mixto (C’s)
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62385)

A la Mesa del Parlament
Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Núria de Gispert
i Català, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 107
del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes al Projecte de llei del llibre segon del Codi
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (tram.
200-00054/08).

Esmena núm. 1 de modificació
Substituir el terme «responsabilitat parental compartida» per «guarda i custòdia compartida».

Esmena núm. 2 de modificació dels articles referents a les entitats tutelars i a les persones amb
discapacitat intel·lectual
Es proposa una modificació de la terminologia emprada.

Esmena núm. 3 de modificació
Substituir el terme «prestació compensatòria» per «pensió compensatòria».

Esmena núm. 4 de modificació
Substituir el terme «compensació per raó del treball»
per «compensació econòmica per raó del treball».

Esmena núm. 5 d’addició d’un nou punt entre els
punts 1 i 2 de l’article 212-2
«1. bis. L’autorització expressa a l’aplicació del tractament mèdic perillós no ha d’incloure cap declaració
d’exempció de responsabilitat. Tota declaració del malalt eximint de responsabilitat a professionals o institucions s’haurà de considerar nul·la de ple dret.»

Esmena núm. 6 de modificació de l’article 212-2
punt 5
«5. Quan existeixi un risc greu i continuat per a la integritat física o psíquica d’una persona que pateixi un trastorn mental, o per a altres persones del seu entorn, l’autoritat judicial ha d’autoritzar l’aplicació de tractaments
mèdics sense el consentiment del malalt sempre que la
gravetat clínica del trastorn li impedeixi la competència
mental necessària. En tot cas el tribunal ha d’escoltar
la persona afectada i rebre l’informe d’un facultatiu del
que es derivi la necessitat de la mesura. L’emissió de
l’informe mèdic haurà d’ajustar-se als requisits o re-

queriments bàsics que a aquests efectes conjuntament
aprovi l’autoritat sanitària amb la comunitat científica
i professional. L’autorització judicial ha de contenir un
termini, que no pot excedir de dos mesos, dins del qual
el facultatiu ha d’informar de la situació de la persona
afectada a fi de revisar la necessitat de la mesura.»

Esmena núm. 7 de supressió de l’article 212-2
punt 5 (Alternativa)

Esmena núm. 8 d’addició d’un nou punt 2 bis entre
els punts 2 i 3 de l’article 212-3
«2 bis. El centre mèdic i/o els metges que atenguin
l’atorgant d’un document de voluntats anticipades hauran de respectar les instruccions expressades en el dit
document, llevat que no siguin contràries al codi deontològic dels professionals i institucions.»

Esmena núm. 9 de modificació de l’article 212-4
«L’internament d’una persona amb trastorns psíquics i/o
amb malalties que puguin afectar la capacitat cognitiva
en un establiment especialitzat requereix autorització
judicial prèvia si la seva situació no li permet decidir per
si mateixa, qualsevol que en sigui l’edat.»

Esmena núm. 10 de supressió de l’article 212-7

Esmena núm. 11 de supressió de l’article 221-5
punt 3

Esmena núm. 12 de modificació de l’article 221-5
punt 3 (Alternativa)
«3. Per facilitar el compliment de les funcions d’autorització d’actes de disposició i gravamen de béns i drets
que recull l’article 222-42 amb expressa exclusió de
l’apartat 1 c) de la persona sotmesa a tutela o guarda de
fet, i de control dels actes d’igual naturalesa realitzats
per representació en virtut de poders preventius, el tutor
ha d’acompanyar a l’expedient judicial un informe tècnic elaborat per un agent de la propietat immobiliària,
per un economista, o per un censor jurat de comptes
o auditor independent, segons la naturalesa del negoci
jurídic, quan la repercussió econòmica del mateix superi els 50.000 euros, o els comptes anuals superin els
90.000 euros d’ingressos bruts. Tenen la consideració
d’independents els professionals imparcials designats
pels col·legis professionals d’entre llistats o censos predeterminats. L’informe tècnic esmentat tindrà caràcter
vinculant.»
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Esmena núm. 13 de modificació de l’article 222-1
punt 2

222-3 i 222-4 s’inscriuen en el Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.»

«2. No cal posar en tutela les persones majors d’edat
que, per causa d’una malaltia o deficiència persistent
de caràcter físic o psíquic, no poden governar-se per
sí mateixes, si a aquest efecte han nomenat en escriptura pública un apoderat perquè tingui cura dels seus
interessos.»

Esmena núm. 20 de supressió de l’article 222-8
punt 2 apartat b)

Esmena núm. 14 d’addició d’un nou punt 2 bis a
l’article 222-1
«2. bis. En el cas que la persona sigui declarada incapacitada i en conseqüència sotmesa tutela, els poders
haurien de quedar automàticament revocats a fi d’evitar conflictes d’interessos entre el tutor i l’apoderat; en
aquest cas, l’autoritat judicial acordarà l’extinció del
poder.»

Esmena núm. 15 d’addició d’un nou punt a l’article 222-1
«2 ter. Els poders atorgats en contemplació de la futura
situació d’incapacitat s’han d’inscriure en el registre de
Nomenaments Tutelars no Testamentaris.»

Esmena núm. 16 de modificació de l’article 222-2

Esmena núm. 21 d’addició de dos nous apartats f)
i g) A l’article 222-9 punt 2
«f) l’apoderat
g) persona jurídica pública o privada sense ànim de
lucre»

Esmena núm. 22 de modificació de l’article 222-9
punt 3
«3. No obstant això, si ho estima més convenient per als
interessos de la persona menor o incapacitada, l’autoritat judicial, en resolució motivada, pot alterar l’ordre
establert o elegir una altra persona, com ara la que ha
actuat com a guardadora de fet, o les que es presentin
voluntàriament per a assumir els càrrecs indicats.»

Esmena núm. 23 de modificació de l’article 222-9
punt 5

Esmena núm. 17 d’addició d’un nou apartat a l’article 222-2

«5. Si no hi ha persones de l’entorn familiar o comunitari ni altres persones jurídiques, públiques o privades
sense ànim de lucre, que puguin assumir satisfactòriament la tutela, l’autoritat judicial havent constatat el
desemparament, la defereix a l’Administració pública
competent.»

«2. La tutela dels menors desemparats es defereix de
la forma establerta per les lleis i es regeix per les seves
normes especials.»

Esmena núm. 24 de modificació de l’article 222-11

Esmena núm. 18 de modificació de l’article 222-4
punt 1

«1. En constituir la tutela, l’autoritat judicial pot
establir,en benefici de la persona tutelada, les mesures
de vigilància i control de la tutela i, si és el cas, de l’administració patrimonial que cregui convenients.

«1. La tutela es defereix per: [...]»

«1. Els titulars de la potestat parental poden ordenar,
amb l’abast establert per l’article 222-3, la tutela dels
seus fills o filles menors no emancipats i, si en tenen la
potestat prorrogada o rehabilitada, la dels fills o filles
emancipats o majors d’edat incapacitats. També poden
establir òrgans de supervisió de l’exercici de la tutela,
designar les persones que els hagin d’integrar i les regles
que regiran el funcionament d’aquests òrgans. Aquests
òrgans poden ser la Comissió de tuteles o el mateix
Consell de Tutela.»

2. L’autoritat judicial també pot, si ho considera convenient, separar la tutela de la persona de l’administració
dels béns i fixar l’àmbit de competència exclusiva de
cada un d’aquests càrrecs.»

Esmena núm. 25 de modificació de l’article 222-14
apartat a)
«a) Estar privades o suspeses de l’exercici de la potestat
o de la custòdia per resolució administrativa o judicial
ferma.»

Esmena núm. 19 de modificació de l’article 222-7
punt 1
«1. Les delacions de les tuteles atorgades en escriptura
pública en ús de les facultats establertes pels articles
3.01.01.
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Esmena núm. 27 de modificació de l’article 222-15
punt 3 (Alternativa)

Esmena núm. 33 d’addició d’un nou article 22221 bis

«3. Les persones jurídiques han d’assignar un o més
professionals perquè es responsabilitzin del benestar
de la persona posada en tutela. Aquestes persones no
han d’estar incurses en cap de les situacions d’ineptitud
previstes per l’article 222-14.»

«Article 222-21 bis. Mesures posteriors de control

Esmena núm. 28 de modificació de l’article 222-15
punt 4
«4. Les persones jurídiques que no reuneixin els requisits establerts per l’Administració no poden ser tutores
ni administradores patrimonials.»

Esmena núm. 29 de modificació de l’article 222-15
punt 5
«5. L’exercici de la tutela per l’Administració pública
competent es regeix per la seva legislació específica i, en
el seu defecte, per les disposicions d’aquest Codi.»

Esmena núm. 30 de modificació de l’article 222-16
«No poden ser tutors ni administradors patrimonials
les persones físiques o jurídiques que mantinguin una
relació laboral d’assalariat o contractat o de naturalesa
anàloga amb l’incapacitat. No obstant, davant de circumstàncies excepcionals per causes de necessitats de
la persona tutelada, l’autoritat judicial podrà autoritzar
a les entitats tutelars, mitjançant el corresponent procediment de jurisdicció voluntària, la prestació de serveis
assistencials i residencials, amb caràcter temporal.»

Esmena núm. 31 d’addició d’un nou punt 3 a l’article 222-17
«3. En aquests casos l’Administració pública competent
està obligada a nomenar tutor i no deixar indefensa la
persona afectada.»

Esmena núm. 32 de modificació de l’article 222-21
punt 2
«2. El titular de la tutela i, si és el cas, l’administrador
patrimonial que no incloguin en l’inventari els crèdits
que la persona tutelada tingui contra ells han de ser
remoguts del càrrec. Si l’omissió es refereix a un crèdit
a favor d’aquells, s’entén que el crèdit ha estat renunciat.
Si l’omissió fa referència a deutes posteriors a la data
d’acceptació del càrrec de tutor o administrador patrimonial s’hauria de contemplar expressament.»

Si no hi ha Consell de Tutela, l’autoritat judicial, d’ofici
o a instància del Ministeri Fiscal, de la persona tutelada, del titular de la tutela i, si és el cas, de qui en tingui
al seu càrrec l’administració patrimonial, pot disposar,
en qualsevol moment de la tutela, les mesures que estimi
necessàries per al control del seu bon funcionament,
especialment en allò que faci referència a la gestió patrimonial.»

Esmena núm. 34 de modificació de l’article 222-30
punt 2
«2. El dipòsit a què fa referència l’apartat 1 s’ha de fer
davant el jutge encarregat del Registre civil on consta
inscrita la tutela.»

Esmena núm. 35 de supressió de l’article 222-30
punt 3

Esmena núm. 36 de modificació de l’article 222-30
punt 3 (Alternativa)
«3. En els casos en els quals el volum d’ingressos bruts
del tutelat superi la quantitat de 100.000 euros anuals,
o que percebi rendes de pensions, plans de pensions o
altres rendiments periòdics superiors, en conjunt, als
7.500 euros mensuals, l’autoritat judicial podrà demanar que s’encarregui per part del tutor o administrador
patrimonial, una auditoria independent que doni el vist
i plau als comptes anuals, amb el detall dels canvis en
relació a l’inventari de l’any anterior, acompanyat dels
justificants corresponents.»

Esmena núm. 37 de modificació de l’article 222-34
punt 1
«1. El tutor ha de tenir cura de la persona posada en
tutela i li ha de procurar aliments, si els recursos econòmics d’aquesta no són suficients. A aquest objecte, el
tutor pot sol·licitar l’assistència dels poders públics.»

Esmena núm. 38 de modificació de l’article 222-36
punt 2
«2. Per a adoptar decisions relatives a l’educació, el tutor
necessita l’autorització judicial si la persona posada en
tutela té més de dotze anys i manifesta voluntat contrària.»

3.01.01.
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Esmena núm. 39 de modificació de l’article 222-38
punt 3
«3. En el cas que el tutor sigui una persona jurídica haurà de comunicar a l’autoritat judicial el lloc de residència
de la persona tutelada si aquest ha estat modificat.»

Esmena núm. 40 de modificació de l’article 22242.1 apartat e)
«e) Acceptar herències sense benefici d’inventari i renunciar a donacions, herències o llegats, acceptar llegats i donacions modals o oneroses. La denegació de
l’autorització judicial per a les renúncies esmentades
comporta l’acceptació de la transmissió. Si es tracta
d’una herència, s’entén sempre acceptada a benefici
d’inventari.»

Esmena núm. 41 de modificació de l’article 22242.1 apartat f)
«f) Donar i prendre diners en préstec o crèdit, llevat
que aquest es constitueixi per finançar l’adquisició d’un
bé.»

Esmena núm. 42 de modificació de l’article 222-43
punt 4
«4. Si la repercussió econòmica de l’acte de disposició
o gravamen que ha de ser autoritzat supera els 100.000
euros el tutor, si a aquest efecte és requerit judicialment,
ha d’aportar un informe tècnic elaborat per un agent de
la propietat immobiliària, per un economista, o per un
censor jurat de comptes o auditor independent, segons
la naturalesa de l’acte no essent exigible en el cas de
devaluació o desmeritació del bé. Tenen la consideració
d’independents els professionals imparcials designats
pels col·legis professionals d’entre llistats o censos predeterminats.»

Esmena núm. 43 d’addició d’una nova secció 5 bis
al capítol 2 del títol 2
«Secció 5 bis. Tutela de les persones incapacitades.
Article 222-46 bis. cura de la persona incapacitada
El tutor o tutora ha de tenir cura de la persona incapacitada i, en especial, ha d’assegurar-ne el benestar
moral i material, i ha de fer tot el que calgui per a aconseguir el major grau possible de recuperació de la seva
capacitat, i també per a assolir-ne, en la mesura que
sigui possible, la inserció en la societat.
Article 222-46 ter. Autorització prèvia
1. La persona titular de la tutela necessita autorització
judicial per a:
a) Internar la persona incapacitada en un establiment
adequat.
3.01.01.
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b) Aplicar a la persona incapacitada tractaments mèdics que fonamentalment puguin posar en greu perill la
seva vida o la seva integritat física o psíquica.
2. Les mesures indicades per l’apartat 1 poden ésser
preses sense autorització prèvia si el fet d’obtenir-les
pot comportar un retard que impliqui un greu risc per
a la persona tutelada, per a altres persones o per als
béns. En aquest cas, s’ha de comunicar al jutjat que
correspongui i al consell de tutela, si n’hi ha, la decisió
adoptada, en el termini de vint-i-quatre hores, com a
màxim.»

Esmena núm. 44 d’addició d’un nou apartat b bis)
A l’article 222-47 punt 1
«b bis) el matrimoni o la convivència estable de la persona posada en tutela.»

Esmena núm. 45 de modificació de l’article 222-48
punt 1
«1. En acabar la tutela, la persona titular de la tutela i,
si és el cas, ella i l’administrador patrimonial han de
retre comptes finals de la tutela a l’autoritat judicial,
amb intervenció del Ministeri fiscal, en el termini de sis
mesos comptadors des de l’extinció d’aquella, prorrogables judicialment, per justa causa, per un altre període
de tres mesos com a màxim. L’obligació es transmet als
hereus, si la persona obligada mor abans de la rendició
de comptes, però, en aquest cas, el termini se suspèn
entre la defunció i l’acceptació de l’herència.»

Esmena núm. 46 d’addició d’una nova secció entre
la secció 5 i la secció 6 del capítol 2 del títol 2
«Secció 5 bis. El Consell de Tutela
Article 222-46 bis Constitució
En la tutela deferida per la persona interessada o pel
seu pare o per la seva mare, hom pot preveure que hi
hagi un consell de tutela, que ha d’ésser formalitzat pel
jutjat en el marc de la constitució d’aquesta tutela.
Article 222-46 ter. Composició
1. El consell de tutela ha d’estar integrat per un mínim
de tres membres i un màxim de cinc, nomenats per l’autoritat judicial.
2. Han d’ésser preferides per a formar part del consell
de tutela o excloses les persones designades o excloses per la persona interessada o pel pare i per la mare
d’aquesta, a l’hora d’ordenar la tutela. Si hom designa
un nombre de membres superior a cinc, el jutge o jutgessa determina les persones que hagin d’ésser-ne excloses,
que passen a tenir la condició de suplents.
3. Si no hi ha designació feta per la persona interessada
o pel seu pare i per la seva mare, han d’ésser nomenades, llevat que sigui inconvenient per a la persona
menor o incapacitada, les persones preferides per a
l’exercici de la tutela, d’acord amb l’article 179, llevat
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que alguna d’elles hagi estat nomenada per al càrrec
de tutor o tutora o administrador o administradora patrimonial.
Article 222-46 quater. Forma de designació i d’exclusió
Les designacions i les exclusions de referència establertes per l’article 227 s’han de fer en la forma fixada pels
articles 172 i 173 i poden ésser impugnades, també en
la forma fixada per l’article 172.
Article 222-46 quinquies. Normativa aplicable
1. Són aplicables als membres del consell de tutela, en
la mesura que correspongui, les normes de la tutela,
especialment quant al nomenament,
a les causes d’incapacitat, excusa i remoció, i en matèria de responsabilitat.
2. La seu del consell de tutela ha d’ésser el domicili de
la persona que en tingui la presidència.
Article 222-46 sexies. Càrrecs
1. Si no han estat designats en la constitució, el consell
de tutela ha d’elegir d’entre els seus membres la persona
que ha de presidir-lo i un secretari o secretària.
2. El president o presidenta convoca i dirigeix les reunions, representa el consell de tutela i n’executa els
acords, llevat de designació especial d’un altre dels seus
membres.
3. El secretari o secretària lliura certificat dels acords,
amb el vistiplau de la presidència, i custodia la documentació del consell de tutela.
Article 222-46 septies. Reunions
1. El consell de tutela es reuneix necessàriament dins
el primer trimestre de cada any, a fi de rebre l’informe del tutor o tutora i, si és el cas, de l’administració
patrimonial, sobre la situació de la persona tutelada i
l’exercici de la tutela en l’any anterior, amb la corresponent rendició de comptes, amb el contingut fixat per
l’article 205.
2. El consell de tutela es reuneix, a més, sempre que ho
estimi convenient la presidència o quan ho sol·licitin almenys dos dels seus membres o bé la persona que exerceix la tutela o, si és el cas, el titular de l’administració
patrimonial. En aquestes sol·licituds s’ha d’indicar el
motiu de la reunió.

Article 222-46 nonies. Acords
1. Els acords del consell de tutela es prenen per majoria
simple dels membres presents, i el vot de la persona que
hagi presidit la reunió és un vot de qualitat.
2. Al final de la reunió, la persona que n’hagi estat secretària estén l’acta corresponent, amb el vistiplau de
qui l’hagi presidida.
Article 222-46 decies. Funcions
1. El consell de tutela vetlla pel bon desenvolupament
de la tutela, tant en l’aspecte personal com en el patrimonial i, amb aquesta finalitat, la persona que en tingui
la presidència ha de mantenir una relació regular amb
la persona que exerceix la tutela i, si és el cas, amb la
titular de l’administració patrimonial.
2. En especial, correspon al consell de tutela:
a) Modificar la remuneració de la persona titular de la
tutela i la que té cura de l’administració patrimonial,
sempre que la situació patrimonial de la persona tutelada així ho aconselli, i sens perjudici de la intervenció
judicial que ho deixi sense efecte.
b) Resoldre els desacords entre tutors, quan n’hi ha més
d’un, o entre el tutor o tutora i l’administrador o administradora patrimonial.
c) Atorgar les autoritzacions establertes pels articles
222– 36, 222-37, 222-42 i 222-46 ter.
3. El consell de tutela ha d’ésser escoltat pel jutge o
jutgessa en tots els casos en què cal l’audiència de la
persona titular de la tutela o de la persona tutelada, i
pot adreçar-s’hi en sol·licitud de les mesures que cregui
adequades per al bon desenvolupament de la tutela,
inclosa, si és el cas, la remoció del tutor o tutora o de
la persona que administra el patrimoni.
Article 222-46 undecies. Intervenció judicial
1. Si no és possible la presa d’algun acord pel consell
de tutela, per manca d’assistència a la reunió o per
qualsevol altra causa, el president o presidenta i, si no
ha presidit la reunió, també qui l’hagi presidit, ha de
posar el fet en coneixement de l’autoritat judicial, que
ha de resoldre, després d’escoltar el tutor o tutora, si és
el cas, l’administrador o administradora patrimonial i
la persona tutelada, si té prou coneixement, i sempre, si
té més de dotze anys i es tracta de tutela de menor.

3. La convocatòria s’ha de fer amb vuit dies d’antelació,
llevat dels casos d’urgència, amb indicació del lloc i
de la data i l’hora de la reunió, i també de l’ordre del
dia.

2. Poden posar el fet a què es refereix l’apartat 1 en coneixement del jutjat la persona tutelada, la que exerceix
la tutela i, si és el cas, la persona que porta l’administració patrimonial i la resta de membres del consell
de tutela.

Article 222-46 octies. Concurrència mínima

Article 222-46 duodecies. Extinció

1. Per a la deguda constitució del consell de tutela, cal
la concurrència, almenys, de la meitat dels membres,
que no poden delegar-ne l’assistència.

El consell de tutela acaba les seves funcions amb l’extinció de la tutela, un cop aprovats els comptes finals
i lliurada la documentació a la persona interessada o
als seus hereus.»

2. Si no hi assisteix el titular de la presidència, la reunió
és presidida per la persona de més edat de les assistents
i, si manca el secretari o secretària, actua com a tal la
persona més jove.

Esmena núm. 47 de supressió de l’article 223-6
3.01.01.
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Esmena núm. 48 de supressió de l’article 225-1

Esmena núm. 49 de modificació de l’article 225-1
(Alternativa)
«1. És guardadora de fet la persona física o jurídica
que té acollit un menor que ha estat desemparat per
aquella o aquelles persones que n’han de tenir cura, o
qualsevol altra persona que, per raó de les seves circumstàncies personals, pot ésser declarada incapaç o
subjecta a curatela.»

Esmena núm. 50 de modificació de l’article 225-6
«Quan no hi hagi cap persona que tingui cura d’una
persona gran en la qual concorre una possible causa
d’incapacitació, o indicis de maltractaments o abusos,
l’autoritat judicial, d’ofici, o a instància del ministeri
fiscal, pot adoptar les mesures cautelars necessàries
perquè aquestes persones desemparades quedin degudament protegides, i en especial posar-les sota la guarda
de les autoritats públiques o de les entitats privades que
tenen per objecte la protecció d’aquestes persones, en
les condicions que estableixi la legislació vigent.»

Esmena núm. 51 de supressió del capítol 6 del títol 2

Esmena núm. 52 de modificació de l’article 226-1
punt 1
«1. La persona major d’edat que ho necessiti per a tenir
cura de la seva persona o dels seus béns, a causa de la
disminució no incapacitant de les seves facultats físiques, pot sol·licitar a l’autoritat judicial el nomenament
d’assistent d’acord amb el que disposa aquest capítol i
pel procediment de jurisdicció voluntària.»

Esmena núm. 55 de modificació de l’article 227-2
punt 2
«2. El patrimoni protegit no respon de les obligacions
de la persona beneficiària. Tanmateix, les aportacions
realitzades a un patrimoni protegit després de la data
del fet o de l’acte del qual neixi el crèdit no perjudiquen
als creditors de la persona que les va fer, si manquen
altres recursos per a cobrar-lo. Tampoc no perjudiquen
els legitimaris.»

Esmena núm. 56 de modificació de l’article 227-4
punt 3
«3. L’administrador o administradora té el deure de
conservar els béns que l’integren, mantenir-ne la productivitat i aplicar-los, directament o per mitjà dels seus
rendiments, a la satisfacció de les necessitats vitals de
la persona beneficiària.»

Esmena núm. 57 d’addició d’un nou apartat 3 bis
A l’article 227-4
«3 bis. L’administrador o administradora està legitimat
per defensar processalment el patrimoni protegit, pot
contreure obligacions a càrrec del patrimoni per donar
compliment a la finalitat per a la qual es va constituir.»
Esmena núm. 58 de modificació de l’article 227-5
punt 1
«1. En constituir el patrimoni protegit es pot establir la
possibilitat de designar persones que supervisin l’administració del patrimoni protegit i també es poden establir
les mesures de control de la gestió de l’administrador o
administradora que es considerin convenients.»

Esmena núm. 59 de supressió de l’article 227-6
punt 3

Esmena núm. 53 de supressió de l’article 226-3

Esmena núm. 54 de modificació de l’article 227-2
punt 1
«1. El patrimoni protegit comporta l’afectació de béns
aportats a títol gratuït per la persona constituent, així
com dels seus rendiments i subrogats, a la satisfacció de
les necessitats vitals de la persona beneficiària. S’identifica mitjançant la denominació que consta a l’escriptura
de constitució i és un patrimoni independent, sense personalitat jurídica, sobre el qual la persona constituent,
l’administrador o administradora no tenen la propietat
ni cap altre dret real.»

3.01.01.
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Esmena núm. 60 d’addició d’un nou punt 4 a l’article 227-7
«4. L’extinció del patrimoni protegit per alguna de les
causes previstes en aquest article comporta l’obligació
de l’administrador o administradora de retre comptes
finals de la seva gestió davant de la persona beneficiària o dels seus hereus.»

Esmena núm. 61 de modificació de l’article 227-8
punt 2
«2. Si a l’escriptura de constitució no hi haguessin
previsions de destinació dels béns o aquestes no es
poguessin complir, els béns revertiran a la persona
constituent o als seus hereus testamentaris o legals. En
cas de successió per la Generalitat, el romanent s’ha
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d’adjudicar a una entitat no lucrativa que tingui per
finalitat la protecció de persones discapacitades o en
situació de dependència.»

Esmena núm. 62 de modificació de l’article 227-9
punt 1
«1. Els béns que integren el patrimoni protegit són inscriptibles en els Registres de la Propietat o en altres
registres públics a favor del mateix patrimoni amb la
denominació que consta a l’escriptura de constitució
d’acord amb l’article 227-3 lletra c).»

Esmena núm. 63 d’addició d’un nou punt 2 bis a
l’article 227-9
«2 bis. Extingit el patrimoni protegit, els titulars dels
béns o qualsevol persona amb interès legítim podrà
sol·licitar la cancelació de les inscripcions en favor
d’aquell.»

Esmena núm. 64 d’addició d’un nou article 2288 bis
«Article 228-8 bis. L’acolliment familiar com a mesura
de protecció del menor desemparat.
1. En cas de desemparament d’un menor, l’administració
pública competent pot acordar com a mesura de protecció l’acolliment familiar simple o permanent. La persona
o família acollidora té obligació de vetllar per ell, tenirlo en companyia seva, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, sempre sota la vigilància,
assessorament i ajut de l’organisme competent.
2. La persona o família acollidora assumeix la guarda
i l’exercici ordinari de les funcions tutelars personals
sobre el menor, per delegació de l’administració pública
competent.
3. El procediment per a la formalització i revisió de la
mesura d’acolliment familiar, el règim de recursos i les
causes de cessament són les que disposa la legislació
sobre la infància i l’adolescència.»

Esmena núm. 65 de modificació de l’article 231-1
«1. El nucli primari de convivència integrat per pares,
mares, fills i files, constitueix la família. En el seu sentit
extens, la família comprèn les relacions naturals entre
ascendents, descendents, col·laterals per naturalesa,
adopció i afinitat.
2. La família gaudeix de la protecció jurídica determinada en la llei, que empara sense discriminació les
relacions familiars derivades del matrimoni, de la convivència estable en parella i de les realitats familiars
configurades partint d’una estructura monoparental.
Les famílies constituïdes a l’empara d’altres legislacions gaudeixen de la mateixa protecció, sempre que no
siguin contràries als principis constitucionals.»

Esmena núm. 66 de modificació de l’article 231-2
punt 2
«2. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos
drets i deures.»

Esmena núm. 67 d’addició d’un nou apartat a bis)
a l’article 231-5 punt 1
«a bis) Les despeses d’adquisició de l’habitatge d’ús de
la família si són de titularitat conjunta.»

Esmena núm. 68 de modificació de l’article 231-5
punt 1 apartat b)
«b) Les de conservació dels habitatges, les quotes de
manteniment i funcionament de les comunitats de propietat horitzontal o les de conservació d’altres béns d’ús
de la família.»

Esmena núm. 69 de supressió de l’article 231-5
punt 2

Esmena núm. 70 de modificació de l’article 231-8
«Davant terceres persones, ambdós cònjuges o membres
de la parella estable, seran responsables d’aquells béns
que entren en l’obligació dels aliments entre parents,
d’acord amb l’establert en l’article 237-1.»

Esmena núm. 71 de supressió a l’article 231-12 de
l’apartat b) del punt 1

Esmena núm. 72 de supressió a l’article 231-12 del
punt 2

Esmena núm. 73 de modificació de l’article 231-13
«En cas de declaració de concurs de qualsevol dels cònjuges o d’embargament de comptes indistints per deutes
privatius d’un dels cònjuges, el cònjuge no deutor pot
sostreure de la massa activa del concurs o de l’embargament els imports que acrediti que li pertanyen amb
caràcter exclusiu, llevat, en aquest darrer cas que hagi
consentit expressament l’obligació contreta pel cònjuge
deutor.»

Esmena núm. 74 d’addició d’un nou punt a l’article 231-18
«4. En cas de declaració de concurs de qualsevol dels
cònjuges, els béns adquirits amb pacte de supervivència
esdevenen divisibles i la meitat corresponent al concursat s’integra en la massa activa. L’altre cònjuge té
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dret a adquirir la totalitat. En el cas que es tractés de
l’habitatge familiar, el valor és el del preu d’adquisició actualitzat d’acord amb l’índex de preus al consum
específic del sector de l’habitatge. En altres béns, el
valor és el que determinin de comú acord el cònjuge
del concursant i l’administració concursal o, en el seu
defecte, el que fixi l’autoritat judicial després d’haver
escoltat les parts i previ informe d’un expert si així ho
considera.»

Esmena núm. 81 de supressió de l’article 232-3
punt 2

Esmena núm. 75 de modificació de l’article 231-19
punt 2

Esmena núm. 83 de modificació de l’article 232-5
punt 1

«2. Els capítols matrimonials es poden atorgar abans
o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats
abans només produeixen efectes a partir de la celebració
del matrimoni i caduquen si el matrimoni no s’arriba a
celebrar en el termini d’un any.»

«1. En el règim de separació de béns, si un cònjuge treballa per a la família substancialment més que l’altre té
dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació sempre que en el moment de l’extinció del règim per
separació, divorci, nul·litat o mort d’un dels cònjuges o,
en el seu cas, del cessament efectiu de la convivència,
l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior
d’acord amb les regles d’aquesta secció.»

Esmena núm. 76 de modificació de l’article 231-20
punt 1
«1. Els pactes en previsió d’una ruptura matrimonial es
poden atorgar en capítols matrimonials o en escriptura pública. En cas que siguin avantnupcials només són
vàlids si s’atorguen almenys un any abans de la data de
celebració del matrimoni.»

Esmena núm. 77 de modificació de l’article 231-20
punt 2
«2. Abans d’autoritzar l’escriptura, el notari ha d’informar a ambdós atorgants sobre l’abast dels canvis que es
pretenen introduir per aquells pactes respecte al règim
legal supletori i ha d’advertir-los del seu deure recíproc
de proporcionar-se la informació suficient sobre el seu
patrimoni, ingressos i previsibles expectatives econòmiques.»
Esmena núm. 78 de supressió de l’article 231-20
punt 4
Esmena núm. 79 de supressió de l’article 231-20
punt 5

Esmena núm. 80 d’addició de dos nous apartats e)
i f) A l’article 231-29
«e) Sentència ferma de divorci o separació judicial, si
el donatari ha infringit de manera greu i reiterada els
deures conjugals o relatius als fills comuns.
f) Haver estat condemnat per sentència ferma per haver
atemptat contra la vida del donant o dels seus ascendents o descendents.»

Esmena núm. 82 de modificació del títol de l’article 232-5
«Art. 232-5. Compensació econòmica per raó del treball.»

Esmena núm. 84 de modificació de l’article 232-6
punt 1 apartat c)
«c) S’ha de descomptar del patrimoni de cadascun dels
cònjuges el valor dels béns que tenia en començar el
règim i que conserva en el moment de la seva extinció,
deduïdes les càrregues que els afectin, i també el dels
adquirits a títol gratuït durant la vigència del règim i
les indemnitzacions per danys personals, exclosa la
part corresponent al lucre cessant durant el temps de
convivència.»

Esmena núm. 85 de modificació del títol de la
secció 2 del capítol 2 del títol 3
«Secció 2. El règim de participació en els guanys.»

Esmena núm. 86 d’addició de dos nous punts 2 i 3
A l’article 232-18
«2. A partir del moment de l’extinció del règim, i fins
que no s’hagi determinat el crèdit de participació que
en resulti, cap cònjuge no pot disposar dels seus béns
sense el consentiment de l’altre cònjuge o dels seus hereus o, si de cas hi manca, sense autorització judicial,
excepte en allò que constitueixi la seva activitat normal
de gestió.
3. Els actes de disposició fets en contradicció del que
estableix l’apartat 2 són anulables, però mantenen la
seva eficàcia quant el tercer adquirent de bona fe i a
títol onerós.»

Esmena núm. 87 de modificació de l’article 232-30
«En el règim de comunitat de béns, tots els béns dels
cònjuges esdevenen comuns i els guanys i beneficis ob-
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tinguts indistintament per qualsevol dels cònjuges els
són atribuïts per meitat, llevat que es pacti altrament.»

Esmena núm. 88 de modificació de l’article 232-31
apartat a)
«a) Els béns i els drets que tinguin els cònjuges en el
moment de convenir el règim.»

Esmena núm. 89 de modificació de l’article 232-31
apartat b)
«b) Els guanys i lucres de tota mena que obtinguin durant la seva vigència.»

Esmena núm. 90 de modificació de l’article 232-31
apartat c)
«c) Els fruits i els productes dels béns privatius de cada
cònjuge, si no hi ha pacte en contra.»

Esmena núm. 91 de modificació de l’article 232-31
apartat d)
«d) Els béns adquirits a títol onerós durant la vigència
del règim a expenses d’altres béns o drets comuns.»

Esmena núm. 92 d’addició d’un nou punt 2 a l’article 232-31
«2. Qualsevol dels cònjuges pot demanar que, en la
inscripció dels béns o dels drets adquirits per l’altre, es
faci constar que formen part de la comunitat.»

Esmena núm. 93 de modificació de l’article 232-36
punt 2 apartat d) (esmena tècnica)
«d) Embargament de béns comuns en el supòsit de l’article 232-34.»

Esmena núm. 94 de modificació de l’article 233-1
punt 1 apartat a)
«a) La distribució del règim de relació i de la guarda i
custòdia dels fills que s’establirà sempre en la forma que
millor representi l’interès del menor, assignant-la de
forma compartida, o al progenitor més idoni. En qualsevol cas, s’ha de concretar el règim de relació dels fills
amb el progenitor amb qui no resideixin habitualment,
és a dir, el règim de visites, d’estada i de comunicació
amb el progenitor amb qui no convisquin. Excepcionalment, l’autoritat judicial pot encomanar la guarda dels
fills als avis, a d’altres parents, a persones properes o,
en el seu defecte, a una institució idònia, a les quals es
poden conferir funcions tutelars amb suspensió de la
potestat parental.»

Esmena núm. 95 d’addició d’un nou apartat a bis)
A l’article 233-1 punt 1
«a bis) La forma com ha de ser exercida la potestat
sobre els fills quan els pares estan separats.»

Esmena núm. 96 d’addició d’un nou apartat a ter)
A l’article 233-1 punt 1
«a ter) Cal establir, si escau, el règim de relació, visites,
estada i comunicació dels fills amb els germans que no
convisquin en la mateixa llar.»

Esmena núm. 97 de modificació de l’art 233-1 punt
1 apartat b)
«b) La distribució dels aliments a favor dels fills i, si escau, a favor d’un dels cònjuges, així com la periodicitat,
la forma de pagament, les normes per a l’actualització
dels aliments i, si és el cas, les garanties per assegurarne el pagament. El jutge tindrà en compte els ingressos
d’ambdós cònjuges.»

Esmena núm. 98 d’addició d’un nou apartat b bis)
A l’article 233-1 punt 1
«b bis) Si hi ha fills majors d’edat o emancipats que
convisquin amb el pare o la mare i que no tinguin ingressos propis, s’han de fixar els aliments que corresponguin, tenint en compte el què s’estableix en l’article
233-4.5.»

Esmena núm. 99 de modificació de l’article 233-1
punt 1 apartat c)
«c) L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el
seu parament i, si és el cas, el de les altres residències, o, alternativament, l’adopció d’altres mesures que
garanteixin les necessitats d’habitatge dels cònjuges i
dels fills. En el cas que s’assigni l’habitatge familiar a
un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la data en
què l’altre haurà d’abandonar-lo.»

Esmena núm. 100 d’addició d’un nou punt 4 a l’article 233-1
«4. Les mesures establertes en aquest article seran aplicables a les parelles estables a què es refereix l’article
234-1.»

Esmena núm. 101 de modificació de l’article 233
2 punt 2 apartat c)
«c) Si escau, el règim de relació, visites, estada i comunicació amb els avis i amb els germans que no convisquin en el mateix domicili.»
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Esmena núm. 102 de modificació de l’article 233
2 punt 3 apartat a)
«a) La pensió compensatòria que s’atribueixi a un dels
cònjuges, indicant-ne la modalitat de pagament i, si
escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.»

Esmena núm. 103 de modificació de l’article 233
2 punt 3 apartat b)
«b) L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu
parament, i si és el cas, de les altres residències.»

Esmena núm. 104 de modificació de l’article 233-4
punt 3
«3. Quan hi ha fills menors comuns, el tribunal s’ha de
pronunciar necessàriament sobre la distribució del règim de relació, guarda i custòdia dels fills entre ambdós
progenitors. Tant en els casos en els quals s’estableixi
aquest règim de relació en forma compartida, com en els
casos en els quals es disposi una altra modalitat d’exercici de la custòdia, l’autoritat judicial ha de concretar el
pla de parentalitat amb el règim de comunicació i estada
dels fills amb el progenitor amb el que no resideixin
habitualment, en els termes de l’article 233-9, així com
també amb els germans. També s’han de distribuir les
despeses de manutenció dels fills menors entre els dos
progenitors, tant respecte de les necessitats ordinàries
i esporàdiques de manutenció, vestit, educació, sanitat,
habitació, com de les que no són previsibles i es produeixen amb caràcter extraordinari, i fixar, en el seu
cas, la contribució que hagi de realitzar qui no tingui la
responsabilitat directa del pagament de les mateixes.»

Esmena núm. 105 de modificació de l’article 233-4
punt 5
«5. Quan per causa que no les sigui imputable els fills
majors d’edat no tenen mitjans econòmics propis, o no
han finalitzat el període de formació a què poden aspirar,
segons el nivell de vida i possibilitats dels seus progenitors, el progenitor amb el que conviuen habitualment
pot sol·licitar que la prestació alimentària s’estengui fins
que tinguin ingressos propis o estiguin en disposició de
tenir-los. Tant el progenitor a favor del qual s’estableixi
la prestació, com el fill beneficiari, queden obligats a
comunicar al que ha de realitzar el pagament les modificacións de circumstàncies que determinin la reducció
o supressió de la prestació, tan aviat com aquestes es
produeixin. El pagament de la prestació al propi fill
únicament serà procedent si aquest reclama directament
la prestació de l’article 237-1 als progenitors.»

els néts, el tribunal es pronunciarà respecte d’aquest
extrem quan qualsevol de les parts ho sol·liciti dins el
procés matrimonial i prèvia audiència dels avis. De la
mateixa manera es garantirà la relació dels fills amb
els germans que no hi convisquin.»

Esmena núm. 107 de modificació de l’article 233-5
punt 1
«1. Els acords en previsió de ruptura matrimonial atorgats de conformitat amb els articles 231-19 i 231-20 i
els adoptats amb posterioritat a la ruptura de la convivència que no formin part d’una proposta de conveni
regulador vinculen als cònjuges; l’acció per exigir-ne el
compliment es pot acumular a la de nul·litat, separació
o divorci i demanar-ne la incorporació a la sentència.
També es pot demanar la incorporació al procediment
sobre mesures provisionals per ser recollit en la resolució judicial, si escau al contingut d’aquelles.»

Esmena núm. 108 de modificació de l’article 233-5
punt 2
«2. Tanmateix els acords celebrats amb posterioritat a
la ruptura de la convivència han d’ésser amb assistència lletrada independent per a cada un dels cònjuges,
almenys, fins a la signatura dels conveni regulador.»

Esmena núm. 109 d’addició d’un nou punt 1 bis a
l’article 233-6
«1 bis. El principi de confidencialitat a què queda sotmesa la mediació familiar, s’ha de garantir en qualsevol
fase del procediment judicial.»

Esmena núm. 110 de modificació de l’article 233-6
punt 5
«5. Els acords obtinguts mitjançant la mediació seran
formalitzats per les parts i incorporats als procés per
la seva aprovació judicial en els mateixos termes que
l’article 233-3 preveu per al conveni regulador.»

Esmena núm. 111 de modificació de l’article 233-8
punt 1
1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació
judicial no eximeixen els progenitors de les seves obligacions envers els fills.

Esmena núm. 112 de modificació de l’article 233-8
punt 2
Esmena núm. 106 d’addició d’un nou punt 6 a l’article 233-4
«6. Sens perjudici de l’acció directa que els avis puguin
exercitar perquè s’estableixi un règim de relació amb
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de dotze anys o més, i els de menys, si tenen prou coneixement, tant si la guarda i custòdia es manté amb
caràcter compartit, com si s’atribueix amb caràcter individual. Aquest mateix principi s’aplica per a la determinació del règim de relació dels fills amb el progenitor
amb qui no convisquin habitualment.»

existeixin indicis fonamentats d’haver comés actes de
violència familiar o masclista dels que els fills n’hagin
estat o puguin ser víctimes directes o indirectes.

Esmena núm. 113 de modificació de l’article 233-8
punt 3

«1. Per determinar el règim i la forma d’exercici de la
custòdia, cal tenir en compte les propostes de pla de
parentalitat i, en particular, els criteris i circumstàncies
següents:

«3. A efectes de determinar el règim de relació amb els
fills, els cònjuges han de presentar les seves propostes de
pla de parentalitat, amb el contingut previst en l’article
233-9.»

Esmena núm. 114 de modificació de l’article 233-8
punt 4
«4. Els tribunals garanteixen el dret del menor a que
la seva opinió sigui presa en consideració en la resolució que s’adopti, requerint, si ho troba adient, la col·
laboració dels professionals especialistes independents.
En el cas de menors amb malalties mentals, aquests
professionals han de ser psiquiatres o psicòlegs. Tenen
la consideració d’independents els professionals imparcials designats pels col·legis professionals de llistats o
censos predeterminats.»

Esmena núm. 115 de modificació de l’article 23310 punt 2
«2. En cas d’inexistència d’acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat judicial procura en benefici dels fills les
mesures més adients segons cada cas, tant si la custòdia és amb caràcter compartit, com si s’atribueix la
custòdia amb caràcter individual, atenent els criteris
establerts a l’article 233-11, així com els informes dels
especialistes.»

Esmena núm. 116 de modificació de l’article 23310 punt 3
«3. La distribució de la guarda i custòdia dels fills de
forma compartida no altera el contingut de l’obligació
d’aliments envers els fills comuns, si bé cal ponderar
el temps de permanència dels menors amb cadascun
dels progenitors i les despeses que cadascun d’ells hagi
assumit pagar directament.»

Esmena núm. 117 de modificació de l’article 23310 punt 4
«4. En interès dels fills, no s’atribuirà la custòdia al pare
o mare contra el qual existeixi sentència ferma d’haver
comés actes de violència familiar o masclista dels que
els fills n’hagin estat o puguin ser víctimes directes o
indirectes. També, en interès dels fills, no s’atribuirà
temporalment la custòdia al progenitor contra el qual

Esmena núm. 118 de modificació de l’article 23311 punt 1

a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels
progenitors, i també les relacions amb la resta de persones que conviuen a la respectiva llar.
b) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat
a l’atenció dels fills abans de la ruptura i les tasques que
efectivament exercia.
c) L’opinió expressada pels fills.
d) L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar
dels fills i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb la seva edat.
e) L’actitud de cadascun dels progenitors per cooperar
amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als
fills, en especial per garantir adequadament les relacions d’aquests amb tots dos progenitors.
f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora
de conveni amb anterioritat al procediment.
g) La ubicació dels domicilis dels progenitors, els horaris i activitats dels fills, i els dels progenitors.»

Esmena núm. 119 de modificació de l’article
233-12
«Si els cònjuges proposen un règim de relació, visites, estades i comunicació dels seus fills amb els avis
i amb els germans majors d’edat que no convisquin en
la mateixa llar, l’autoritat judicial pot aprovar-lo prèvia
audiència dels interessats i sempre que aquests prestin
el seu consentiment. Les persones a qui s’hagi concedit
el règim de relació, visites i comunicació estan legitimades per a reclamar-ne judicialment el compliment del
que s’hagi resolt en el litigi de família, sense perjudici
d’exercir l’acció directa quan no s’hagi previst en la sentència de separació o divorci.»

Esmena núm. 120 de modificació del títol de la
secció 3 del capítol 3 del títol 3
«Secció 3. Pensió compensatòria»

Esmena núm. 121 de modificació del títol de l’article 233-14
«Article 233-14. Pensió compensatòria.»
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Esmena núm. 122 de modificació de l’article 23314 punt 1

Esmena núm. 129 de modificació de l’article 23320 punt 1

«1. El cònjuge que, com a conseqüència de la ruptura
de la convivència, vegi més perjudicada la seva situació
econòmica té dret a sol·licitar en el primer procés matrimonial una pensió compensatòria que no excedeixi
el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni, ni
el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament,
atès el dret d’aliments dels fills, que és prioritari. En cas
de nul·litat del matrimoni hi té dret el cònjuge de bona
fe, en les mateixes circumstàncies.»

«1. L’ús de l’habitatge familiar, amb el seu parament,
s’atribueix en la forma convinguda pels cònjuges, llevat
que aquesta resulti perjudicial per als fills, a criteri de
l’autoritat judicial, que resol aquesta qüestió. Aquesta
atribució pot satisfer, en la part que sigui escaient, els
aliments dels fills que convisquin amb el beneficiari de
l’ús o la pensió compensatòria d’aquest.»

Esmena núm. 123 d’addició d’un nou apartat f) a
l’article 233-15
«f) Qualsevol altra circumstància rellevant.»

Esmena núm. 124 de modificació del títol de l’article 233-17

Esmena núm. 130 de modificació de l’article 233-20
punt 3 apartat a)
«a) Si la guarda i custòdia dels fills queda compartida
o distribuïda entre els cònjuges.»

Esmena núm. 131 de modificació de l’article 233-20
punt 3 apartat b)

«Article 233-17. pagament de la pensió compensatòria»

«b) Si els cònjuges no tenen fills o aquests són majors
d’edat i no estan en disposició de tenir ingressos propis.»

Esmena núm. 125 de modificació de l’article 23317 punt 1

Esmena núm. 132 de modificació de l’article 234-1

«1. La pensió compensatòria es pot atribuir en forma de
capital, sigui en béns o en diners, o en forma de pensió.
En cas de desacord, l’autoritat judicial resol sobre la
modalitat de pagament ateses les circumstàncies del cas
i, en especial, la composició del patrimoni i els recursos
econòmics del cònjuge deutor.»

Esmena núm. 126 de modificació de l’article 23317 punt 4
«4. La pensió compensatòria en forma de pensió s’atorga per un període limitat llevat que concorrin circumstàncies excepcionals que justifiquin la seva fixació amb
caràcter indefinit.»

Esmena núm. 127 de modificació del títol de l’article 233-18
«Article 233-18. Modificació de la pensió compensatòria»

Esmena núm. 128 de modificació de l’article 23318 punt 1
«1. La pensió compensatòria, quan s’estableix en forma
de pensió, només pot ser modificada per a disminuirne l’import si millora la situació econòmica de qui la
percep o empitjora la de qui la paga.»

«1. Dues persones que conviuen en una comunitat de
vida anàloga a la matrimonial i amb un compromís
de suport mutu es consideren parella estable a efectes
d’aquesta llei si formalitzen la seva relació en escriptura
pública o de forma fefaent.»

Esmena núm. 133 de supressió de l’article 234-1
apartats b) i c)

Esmena núm. 134 d’addició d’un nou apartat 2 a
l’article 234-1 (Alternativa)
«2. També es considera parella estable als efectes
d’aquest capítol si la seva convivència dura més de cinc
anys ininterromputs.»

Esmena núm. 135 d’addició d’un nou apartat 2 a
l’article 234-1 (Alternativa)
«2. També es considera parella estable als efectes
d’aquest capítol si la seva convivència dura més de cinc
anys ininterromputs, llevat que les dues persones o una
d’elles manifesti la seva voluntat en contrari abans de
complir-se els cinc anys de convivència.»

Esmena núm. 136 d’addició d’un punt 3 a l’article
234-1
«3. En el cas que un membre de la parella o ambdós
estiguin lligats per un vincle matrimonial o per una al-
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tra unió estable, el temps de convivència transcorregut
fins el moment de la dissolució o nul·litat del primer o
extinció de la segona, es tindrà en compte el període
indicat de cinc anys.»

Esmena núm. 137 d’addició d’un punt 4 a l’article
234-1
«4. Nogensmenys, dues persones que, segons aquest article constituirien una parella estable, poden manifestar
que no ho volen ser. Si aquesta manifestació la fan les
dues persones, sigui de forma conjunta o successiva,
però de forma fefaent, no se’ls aplicarà la normativa
d’aquest capítol.»

Esmena núm. 143 de modificació de l’article 234-9
punt 1
«1. Si un convivent ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre o treballa per a l’altre sense
retribució o amb una retribució insuficient té dret a una
compensació econòmica per raó del treball per aquesta
dedicació sempre que en el moment del cessament de
la convivència l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior d’acord amb les regles de l’article
232-6.»

Esmena núm. 144 de modificació del títol de l’article 234-10
«Article 234-10. Pensió compensatòria»

Esmena núm. 138 d’addició d’un punt 5 a l’article
234-1
«5. Almenys un dels membres de la parella ha de tenir
veïnatge civil català.»

Esmena núm. 139 de modificació de l’article 234-2
apartat c)
«c) Unides per un vincle matrimonial i no divorciades.»

Esmena núm. 140 d’addició d’un nou article 2342 bis

Esmena núm. 145 de modificació de l’article 23410 punt 1
«1. Si la parella estable s’extingeix en vida dels convivents, qualsevol dels convivents pot reclamar de l’altre
una pensió compensatòria, si la necessita per a atendre
adequadament la seva sustentació, en un dels casos següents:
a) Si la convivència ha minvat la capacitat del sol·licitant
d’obtenir ingressos.
b) Si té al seu càrrec fills o filles comuns, en circumstàncies en què la seva capacitat d’obtenir ingressos resti
minvada.»

«Article 234-2 bis. Parelles estables sense els requisits
legals

Esmena núm. 146 de modificació de l’article 23410 punt 2

Les parelles estables formades per persones del mateix
o diferent sexe que convisquin maritalment sense reunir
els requisits de l’article anterior no es troben sotmeses a
les disposicions d’aquest títol i només als pactes privats,
a les regles que es dedueixin de la seva pròpia conducta
recíproca i a efectes de tercers.»

«2. Els pactes de renúncia a la pensió compensatòria
no són eficaços en allò que comprometin la possibilitat
d’atendre les necessitats bàsiques del convivent que té
dret a demanar, llevat que hagin estat incorporats a una
proposta de conveni presentada d’acord amb l’article
234-6.»

Esmena núm. 141 de modificació de l’article 234-8
punt 1

Esmena núm. 147 de modificació del títol de l’article 234-11

«1. Els convivents en parella estable poden acordar
l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, i si és el cas,
de les altres residències, amb el seu parament, a un
d’ambdós a fi de satisfer en la part que sigui escaient els
aliments dels fills que convisquin amb el beneficiari de
l’ús o l’eventual prestació alimentària d’aquest.»

«Article 234-11. Modalitats de pagament de la pensió
compensatòria.»

Esmena núm. 142 de modificació de l’article 234-8
punt 3
«3. L’atribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany
en tot o en part al membre de la parella que no n’és
beneficiari, ha de ser tinguda en compte per a la fixació
dels aliments als fills i la pensió compensatòria que
eventualment meriti l’altre membre de la parella.»

Esmena núm. 148 de modificació de l’article 23411 punt 1
«1. La pensió compensatòria es pot atribuir en forma
de capital o en forma de pensió.»

Esmena núm. 149 de modificació de l’article 23411 punt 2
«2. En defecte d’acord, l’autoritat judicial resol sobre
la modalitat de pagament d’acord amb les regles de
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l’article 233-17, en matèria de pagament de la pensió
compensatòria.»

Esmena núm. 156 de modificació de l’article 235-2
punt 1

Esmena núm. 150 de modificació de l’article 23411 punt 3

«1. Tota filiació produeix els mateixos efectes civils,
sens perjudici dels efectes específics de la filiació adoptiva en matèria de cognoms i entre la persona adoptada
i els familiars ascendents i col·laterals del pare i de la
mare adoptius en els termes que estableix la legislació
civil de Catalunya.»

«3. La pensió compensatòria en forma de pensió té caràcter temporal, amb un màxim de tres anualitats, llevat
que la prestació es fonamenti en la minva de la capacitat
del creditor d’obtenir ingressos derivada de la custòdia
de fills comuns. En aquest cas, es pot atribuir mentre
duri la custòdia.»

Esmena núm. 151 de modificació de l’article 23411 punt 4
«4. La pensió compensatòria fixada en forma de pensió
es pot modificar en els termes de l’article 233-18, en matèria de modificació de la prestació compensatòria.»

Esmena núm. 152 modificació del títol de l’article
234-12
«Article 234-12. Extinció de la pensió compensatòria
fixada en forma de pensió»

Esmena núm. 153 modificació de l’article 234-12
«La pensió compensatòria s’extingeix d’acord amb les
regles establertes a l’article 233-19, en matèria d’extinció
de la prestació compensatòria.»

Esmena núm. 154 de modificació de l’article
234-13
«1. Els drets a la compensació econòmica per raó de treball i a la pensió compensatòria prescriuen en el termini
d’un any a comptar de l’extinció de la parella estable i
s’han de reclamar, si s’escau, en el mateix procediment
on es determinen els altres efectes de l’extinció de la
parella estable.»

Esmena núm. 155 d’addició d’un punt 2 a l’article
234-13
«2. Les reclamacions de drets i obligacions a què fa
referència l’apartat anterior, entre i front els convivents
es poden determinar en el mateix procediment, però
en allò relatiu a les mesures que afectin a fills menors
comuns, en el cas d’haver-hi, es determinaran en un
procediment especial.»
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«Esmena núm. 157 de modificació de l’article 235-2
punt 3
3. El pare i la mare poden establir de comú acord l’ordre dels cognoms en la inscripció de naixement o de
l’adopció del primer dels fills. Els fills, en arribar a la
majoria d’edat, o en ésser emancipats, poden alterar
l’ordre dels cognoms.»

Esmena núm. 158 de modificació de l’article 235-5
punt 1
«1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de
la celebració del matrimoni i dins els tres-cents dies
següents a la separació dels cònjuges, sigui judicial o
de fet, o a la declaració de nul·litat o a la dissolució del
matrimoni.»

Esmena núm. 159 de modificació de l’article 235-5
punt 2
«2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents
a la separació judicial o de fet dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència
de les relacions sexuals entre els cònjuges. La mateixa
regla s’aplica en el cas de nul·litat o divorci si es prova
que les relacions han tingut lloc abans de la dissolució
del matrimoni.»

Esmena núm. 160 de modificació de l’article 235-30
punt 1 apartat a)
«a) Estar en ple exercici dels drets civils.»

Esmena núm. 161 de supressió de l’apartat c) de
l’article 235-36 punt 1

Esmena núm. 162 de modificació de l’article
235-39
«En l’adopció s’ha de tenir en compte sempre l’interès
de la persona adoptada i es constitueix per resolució
judicial motivada, d’acord amb les regles d’aquesta
Secció i amb les de procediment de la Llei d’Enjudiciament Civil.»
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Esmena núm. 163 d’addició d’un nou apartat c bis)
A l’article 235-44 punt 2

Esmena núm. 170 d’addició d’un nou punt 1, abans
del punt 1 a l’article 236-13

«c bis) Que el menor pot ésser adoptat.»

«1. Per acord del pare i de la mare, formalitzat en document públic, la intervenció judicial pot ésser substituïda
per l’acord dels dos parents més pròxims dels fills, formalitzat també en document públic. A aquests efectes,
els germans del fill no poden intervenir com a parents
més pròxims d’aquest. Si aquests parents no arribessin
a l’acord, es pot instar la intervenció judicial, d’acord
amb el que disposa l’apartat 1.»

Esmena núm. 164 de supressió de l’article 235-49

Esmena núm. 165 d’addició d’un nou punt 2 a l’article 236-2
«2. Abans de prendre decisions que l’afectin, els pares
sempre han d’informar i escoltar el fill o filla de dotze
anys o més i el de menys de dotze si té prou coneixement.»

Esmena núm. 166 d’addició d’un nou punt 3 a l’article 236-3
«3. L’autoritat judicial, abans de dictar qualsevol de les
resolucions determinades per aquesta llei, ha d’escoltar
el fill o filla de dotze anys o més i el de menys de dotze
si té prou coneixement.»

Esmena núm. 167 de modificació de l’article 236-6
punt 1
«1. Els progenitors poden ésser privats de la titularitat
de la potestat per incompliment greu o reiterat dels seus
deures. Hi ha incompliment greu si el fill o filla menors o
incapacitats pateixen abusos sexuals o maltractaments,
o són víctimes directes o indirectes de violència en les
relacions familiars.
1 bis. Tractant-se de menors desemparats, s’entén que
hi ha causa de privació de la potestat si els progenitors,
sense motiu suficient que ho justifiqui, no manifesten
interès pel menor o incompleixen el règim de relacions
personals durant sis mesos.»

Esmena núm. 168 d’addició d’un nou punt 1 ter a
l’article 236-6
«1 ter. Si es tracta de menors d’una família monoparental, s’entén que hi ha causa de privació de la potestat si
l’altre progenitor, sense motiu suficient que ho justifiqui,
no manifesta interès pel menor o incompleix el règim de
relacions personals durant sis mesos.»

Esmena núm. 169 d’addició d’un nou punt 1 quater
a l’article 236-6
«1 quater. Els progenitors poden ésser privats de la
potestat només per sentència ferma, fonamentada en
l’incompliment greu o reiterat dels seus deures, o per
sentència dictada en causa penal o matrimonial.»

Esmena núm. 171 de modificació de l’article 23614 punt 1
«1. El cònjuge o convivent en parella estable amb el
progenitor que té la custòdia del fill o filla pot participar en la presa de decisions sobre els assumptes de la
vida diària del menor, mentre visqui amb el progenitor
i amb el fill o filla, sempre que no interfereixi en l’exercici de la potestat que correspon al pare o la mare no
custodi.»

Esmena núm. 172 de modificació de l’article 23614 punt 3
«3. En cas de risc imminent per al menor, el cònjuge o
convivent en parella estable del progenitor que té la custòdia del fill o filla pot prendre les mesures necessàries
per al benestar del fill o filla informant-ne el seu cònjuge
o convivent i al progenitor no custodi sense demora.»

Esmena núm. 173 de modificació de l’article 23614 punt 4
«4. En morir el progenitor que tenia atribuïda la custòdia de manera exclusiva, l’altre progenitor la recupera.
En cas que no sigui possible, s’atorgarà la custòdia als
familiars més directes per consanguinitat. Excepcionalment i, en cas que tots els familiars consanguinis no
poguessin fer-se’n càrrec, si l’interès del fill o filla ho
justifica, el cònjuge o convivent en parella estable del
progenitor difunt pot demanar a l’autoritat judicial que
se li atribueixi la custòdia amb les funcions corresponents a la potestat parental, sempre que hagi conviscut
amb el menor durant els últims tres anys i sempre que
hi hagi una justa causa que no procedeixi que la recuperi el pare o mare no custodi. En aquest procediment
s’ha d’escoltar el progenitor que no tenia atribuïda la
custòdia.»

Esmena núm. 174 de modificació de l’article
236-15
«Els progenitors conjuntament, o aquell que tingui atribuït l’exercici de la potestat, poden delegar la custòdia
dels fills, si hi ha un motiu suficient i això no perjudica
el seu interès. El progenitor o progenitors delegants
han de mantenir un control efectiu de l’exercici de la
custòdia per la persona delegada. La delegació ha de
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formalitzar-se en escriptura pública i és revocable en
qualsevol moment. Aquesta autorització pot ser substituïda per l’acord dels dos parents del menor indicats a
l’apartat 1 de l’article 236-13.»

Esmena núm. 175 de modificació de l’article 236-28
punt 1 apartat c)
«c) Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No cal l’autorització, però, per a alienar, almenys
pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni
per a alienar els drets de subscripció preferent i acceptar
herència sense benefici d’inventari.»

Esmena núm. 176 de modificació de l’article 237-2
punt 3
«3. Els germans majors d’edat i no discapacitats només
tenen dret als aliments necessaris per a la vida sempre
que els demanin per una causa que no els sigui imputable.»

Esmena núm. 177 de modificació de l’article 237-5
punt 1

Esmena núm. 181 de modificació de la disposició
addicional segona punt 2
«2. Als efectes d’acreditar l’existència de parella estable,
es pot aportar l’escriptura pública a què fa referència
la lletra c) de l’article 234-1 del Codi civil o acta de
notorietat que demostri la convivència ininterrompuda
durant cinc anys.»

Esmena núm. 182 de modificació de la disposició
addicional tercera punt 1
«1. Dins l’àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cessió de tributs de l’Estat a les comunitats
autònomes i de mesures fiscals complementàries, les
relacions convivencials d’ajuda mútua tenen, en relació
amb l’impost de successions i donacions i respecte a les
adquisicions mortis causa d’un dels convivents en l’herència de l’altre, l’assimilació als parents del II grup.»

Esmena núm. 183 de supressió de la disposició addicional quarta

«1. Hom té dret als aliments des que es necessiten, però
no es poden demanar els anteriors a la data de la reclamació judicial o extrajudicial, degudament provada.»

Esmena núm. 184 de modificació de la disposició
addicional setena punt 2

Esmena núm. 178 d’addició de dos nous punts 2 i 3
A l’article 237-9

«2. Els dictàmens que sobre aquests extrems aportin les
parts al procés, equivalen als que elaboren els professionals que el jutge designa, sempre que el perit hagi
estat designat per un col·legi professional o entitat reconeguda per l’administració de justícia a partir d’un cens
d’especialistes i de manera que se’n garanteixi l’objectivitat, la imparcialitat i la capacitat tècnica.»

«2. L’autoritat judicial, ateses les circumstàncies del cas
i per raons d’equitat, pot moderar l’obligació d’aliments
en relació amb una o més persones obligades amb l’increment proporcional de les obligacions de les restants.
L’autoritat judicial pot disposar aquesta moderació tant
en el moment d’establir la quantia com en el cas que
sobrevinguin noves circumstàncies.
3. Tant l’alimentat com les persones obligades a prestar
aliments, segons les circumstàncies, poden demanar-ne
l’augment o la reducció.»

Esmena núm. 179 de supressió del títol 4: Les relacions convivencials d’ajuda mútua

Esmena núm. 180 de modificació de l’article
240-3
«Les relacions convivencials es poden constituir en
escriptura pública, a partir de la qual tenen plena efectivitat, o pel transcurs d’un període de dos anys de convivència, acreditats mitjançant acta de notorietat.»

Esmena núm. 185 de modificació de la disposició
addicional setena punt 4, paràgraf tercer
«El pèrit, que ha de ser independent, es designarà pels
col·legis professionals corresponents, o per la clínica
mèdico-forense, quan sigui necessària una intervenció
especialitzada. Els especialistes dels equips tècnics de
suport judicial assumiran el paper de suport i de col·
laboradors de l’autoritat judicial o del Ministeri Fiscal.
Tenen la consideració d’independents els professionals
imparcials designats pels col·legis professionals d’entre
llistats o censos predeterminats.»

Esmena núm. 186 d’addició d’una nova disposició
addicional desena
«Disposició addicional desena. Modificació de la Llei
37/1991, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció.
1) Es modifica l’article 3 de la Llei 37/1991, afegint els
següents apartats:
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3. Règim de recursos
a) La declaració de desemparament, sens perjudici de
la seva eficàcia immediata, és impugnable davant la
jurisdicció civil sense necessitat de reclamació prèvia
per via administrativa.
b) El termini per formular oposició judicial és de tres
mesos comptadors des de la notificació de la resolució
que s’impugna.
c) La impugnació per part de la persona adolescent
requereix que prèviament ’autoritat judicial hagi nomenat defensor judicial segons el que estableix el Codi
civil. A aquests efectes, quan notificada la resolució la
persona adolescent manifesti, dins de termini, la seva
disconformitat i voluntat d’impugnar, l’òrgan competent
que hagi assumit la tutela ha de promoure el nomenament judicial.
4. Acumulació d’accions i processos
a) De conformitat amb el que estableix l’article 73.3
de la Llei d’enjudiciament civil, s’han d’acumular en
una mateixa demanda les oposicions que es pretenguin
respecte a les resolucions administratives que afectin
una mateixa persona infant o adolescent.
b) En els mateixos supòsits, a l’efecte d’acumulació de
processos, s’entén que hi ha la connexió dels objectes a
què fa referència l’article 76 de la Llei d’enjudiciament
civil.
c) Quan existeixin oposicions relatives a germans o germanes s’han de repartir al mateix jutjat.
5. Canvi de circumstàncies
a) Els progenitors que no hagin estat privats de potestat o, si escau, les persones titulars de la tutela que no
hagin estat remogudes del càrrec, poden sol·licitar a
l’organisme competent en matèria de protecció de la
infància i l’adolescència, dins el termini màxim de dos
anys a comptar des de la notificació de la resolució
administrativa de desemparament, que deixi sense efecte la resolució que hagués acordat, si s’ha produït un
canvi substancial en les circumstàncies que van motivar
la declaració de desemparament i no s’ha constituït la
mesura d’acolliment preadoptiu, sempre vetllant per
l’interès superior de la persona infant o adolescent.
b) La sol·licitud s’ha de resoldre en el termini màxim de
tres mesos i passat aquest termini s’entén desestimada
per silenci.
c) Contra aquesta resolució es pot formular oposició
judicial en el termini de dos mesos comptadors des de
la notificació o des de la finalització del termini màxim
per resoldre.
d) Passat aquest termini de dos anys, decau el seu dret
de demanar-ne la revisió i no es pot oposar a les mesures que s’adoptin per a la protecció de la persona infant
o adolescent.

finalitat, els equips tècnics competents han d’informar a
l’òrgan competent en matèria de protecció de la infància
i l’adolescència semestralment sobre la seva evolució
i seguiment.
7. Impugnació
a) Les resolucions que acorden les mesures de protecció
són impugnables davant la jurisdicció civil sense necessitat de reclamació prèvia en via administrativa en el
termini de dos mesos comptadors des de la notificació
de la resolució que s’impugna.
b) Això no obstant, un cop passat el termini de dos anys
previst en l’article 3 quater, o confirmat judicialment el
desemparament, els progenitors no podran oposar-se a
les decisions o mesures que s’adoptin per a la protecció
del menor, llevat de la resolució que acordi l’acolliment
preadoptiu, sempre vetllant per l’interès superior de la
persona infant o adolescent.
c) La impugnació per part de la persona adolescent
requereix que prèviament l’autoritat judicial hagi nomenat defensor judicial segons el que estableix el Codi
civil. A aquests efectes, quan notificada la resolució la
persona adolescent manifesti, dins de termini, la seva
disconformitat i voluntat d’impugnar, l’òrgan competent
que hagi assumit la tutela ha de promoure el nomenament judicial.
2) Es modifica la mesura “Segona” de l’apartat 1 de
l’article 5 de la Llei 37/1991, que passa a tenir la següent redacció:
Segona. L’acolliment simple o permanent del menor per
una persona o una família que puguin substituir, provisionalment o definitivament, el seu nucli familiar.
3) Es modifica l’article 11 de la Llei 37/1991, que passa
a tenir la següent redacció:
1. L’acolliment familiar simple s’ha d’acordar quan es
prevegi que el desemparament serà transitori i podrà
tenir diferents modalitats, la tipologia i la durada de les
quals s’han d’establir reglamentàriament.
2. L’acolliment familiar permanent s’ha d’acordar quan
es prevegi que el desemparament serà definitiu i no es
consideri més favorable a l’interès de la persona infant
o adolescent l’aplicació de l’acolliment preadoptiu o
aquest no sigui possible.
3. Les resolucions anteriors no requereixen el consentiment dels pares o del tutor, llevat del supòsit determinat
en l’article 9, en el qual els pares o el tutor han d’expressar llur consentiment.
4) Es modifica l’article 6 de la Llei 37/19991, en el sentit
d’eliminar la causa e) com a motiu de cessament de les
mesures de protecció.»

6. Revisió i modificació

Esmena núm. 187 d’addició d’una disposició addicional onzena

Les mesures de protecció poden ser revisades i modificades en qualsevol moment en funció de l’evolució de la
situació de la persona infant o adolescent. Amb aquesta

«Les parelles estables no formalitzades en escriptura
pública no tindran els drets successoris establerts en el
Llibre IV de successions per causa de mort.»
3.01.01.
Tramitacions en curs
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Esmena núm. 188 de modificació de la disposició
transitòria quarta punt 1
«1. El temps de convivència, entre persones del mateix
o de diferent sexe, transcorregut abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, s’ha de tenir en compte als efectes
del còmput dels cinc anys previstos en l’article 234-1 del
Codi civil, en matèria de parella estable.»

Esmena núm. 189 de modificació de la disposició
transitòria quarta punt 5
«5. Els efectes de l’extinció d’una parella estable que ja
haguessin estat establerts de conformitat amb la normativa anterior es mantindran, incloent-hi la possibilitat de
modificar les mesures per circumstàncies sobrevingu-

3.01.01.
Tramitacions en curs

des. No obstant això, a petició de part es podrà acordar
la revisió de les mesures adoptades en relació amb la
cura i la custòdia dels fills comuns o el règim de relacions personals, la substitució de l’atribució judicial de
l’ús de l’habitatge familiar per l’abonament d’una compensació econòmica per raó del treball, i la substitució
de la pensió compensatòria acordada amb anterioritat
per un capital en béns o en diners, d’acord amb el que
disposen els articles 234-7, 234-8 i 234-11 del Codi civil. La revisió es tramitarà pel procediment previst per
a la modificació de mesures definitives.»
Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009
Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G.P. de
Convergència i Unió

Núria de Gispert i Català
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