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CONFERENCIA 
Ramon Font, advocat i jurista 

ENVELLIR EN POSITIU. EL DRET I ELS DRETS DE LA 
TERCERA EDAT 

 
 
1.- PLANTEJAMENT 
 
M’agrada començar aquestes xerrades felicitant-vos i 
felicitant-nos per haver aconseguit una fita que, 
malauradament, no tothom aconsegueix, que és el fet 
d’haver pogut arribar a vells. I quan dic vells, ho dic amb 
totes les lletres, sense posar-li cap altre nom d’aquells 
que, a voltes, es fan servir per intentar dissimular 
quelcom que, sota el meu criteri, no hi ha cap necessitat 
de dissimular, ans el contrari. Sí, som vells, i ho som 
sense por i amb molt d’orgull. 
 
Som vells i estem contents de ser-ho, perquè en definitiva 
la vellesa és un més dels estadis de la vida. Ni millor ni 
pitjor que els altres. Simplement diferent. I en aquesta 
diferència és on rau el seu encant. 
 
I com que és l’estadi que ens toca viure ara, hem de 
procurar viure’l el millor possible, i per fer-ho la millor 
formula es empoderar-nos del fet de que aquest es el 
millor moment per viure, amb el ferm convenciment de 
que son davant del nostre millor moment vital, perquè 
com diuen alguns experts, passats els 65 anys augmenta 
el benestar subjectiu. De fet hi ha diversos estudis que 
diuen que amb els anys es produeix un canvi 
d’enfocament vital, amb el que les emocions negatives ens 
afecten menys i, per tant, ens resulta més fàcil ser feliços. 
Evidentment, sempre que es tinguin cobertes les 
necessitats bàsiques i no es pateixi dependència o 
malaltia. 
 



2 
 

Gaudim doncs d’aquesta etapa, i fem-ho amb plenitud 
perquè, a més, pot arribar a ser una etapa molt més llarga 
del que sovint ens imaginem, atès que, a conseqüència 
dels avenços de la ciència, cada cop vivim més, fins al 
punt de que molts estudis ja prediuen que d’aquí pocs 
anys, 1 de cada 3 europeus formarà part d’aquest 
col·lectiu que avui definim com a vells. No en va doncs, és 
diu que l’envelliment, junt amb el canvi climàtic i la 
transformació digital, són els tres grans reptes que s’han 
d’afrontar en el segle XXI. 
 
2.- CONSEQUENCIES I CANVIS 
 
Aquesta situació comportarà importants canvis dins la 
pròpia societat. 
 
a) A nivell econòmic. Ja s’està començant a parlar de la 
silver economy, i aquest serà un terme que cada cop anirà 
a més. Si els vells cada dia som més i la nostra economia i 
els nostres hàbits de consum no són els mateixos dels que 
tenen els joves que treballen, és evident que s’hauran de 
fer adaptacions, i de fet ja se’n fan, al funcionament 
econòmic de la societat, per adaptar-lo a aquesta nova 
classe emergent que és la dels vells, que ja estem 
possibilitant que s’obrin nous mercats en sectors vinculats 
al lleure, la cultura, la salut, els mitjans de transport, les 
finances, etc. I no ens oblidem que Espanya és el tercer 
país del món en esperança de vida, només per darrera del 
Japó i Suïssa.  
 
b) A nivell polític. També anirem veient grans canvis com 
a conseqüència d’aquest increment de persones velles. 
Perquè vell no significa pas incapacitat i com que no 
estarem incapacitats, podrem seguir votant. I com que 
cada cop serem més, el nostre vot cada vegada serà més 
important, i això farà que les agendes polítiques és vagin 
modificant. 
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c) A nivell social. També en aquest terrenys veurem 
importants canvis. Fins ara hem anat vivint en una 
societat molt pensada pels joves i poc pensada pels vells. 
Però això ja comença a canviar i ho anirà fent, encara 
més, de cara al futur, quan el nombre de vells vagi 
augmentant exponencialment i quan tota aquesta munió 
de persones imposin el criteri de que volen viure 
l’envelliment com una nova oportunitat i no com una 
rèmora i que, per tant, volen mantenir-se actius en tots 
els camps i aspectes de la vida. Quan arribi aquest 
moment, les persones jubilades és convertiran en un dels 
motors essencials de la societat i la seva influencia 
determinarà un canvi cap a nous hàbits i noves maneres 
d’entendre la societat que avui ens són encara difícils 
d’imaginar. 
 
3.- ELS ASPECTES PERSONALS 
 
Però perquè tot això s’acabi imposant i acabi sent una 
realitat positiva, és necessari també que la gent vagi 
preparant-se per poder assumir una vellesa de gaudi, amb 
la màxima dignitat possible. La gent ha de pensar, mentre 
pugui, que ha d’anar preparant-se per tenir una economia 
digna a partir de la jubilació i que ha de saber fer una 
bona gestió patrimonial dels seus actius quan arribi el 
moment. Però també ha de saber que, més enllà de les 
qüestions purament econòmiques, n’hi ha d’altres, que 
formen part de l’àmbit jurídic, però que també han 
d’afrontar per viure una vellesa tranquil·la i controlada.  
 
I d’entre aquestes darreres n’hi ha algunes de genèriques 
com les que fan referencia a la llei de la dependència, a la 
qualitat de l’atenció residencial, al copagament 
farmacèutic o a la suficiència de les pensions, sobre les 
que, a nivell individual, no s’hi pot tenir una gran 
influencia. Però també n’hi ha d’altres molt més personals, 
a les que moltes vegades no se’ls hi dona importància 
però que caldria vetllar-les al màxim, com la realització 
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del testament vital, la organització de les directrius 
anticipades sobre el patrimoni o la família, sigui via inter 
vivos o sigui mortis causa, la decisió sobre el tutor legal 
en cas d’incapacitació, la subrogació de les decisions, l’ús 
del sistema sanitari, l’ingrés a una residencia, cas que 
sigui necessari, les disposicions sobre el respecte a la 
identitat, les creences, els valors, la dignitat i la intimitat. 
De tot això és del que parlarem tot seguit. 
 
a) DRET CIVIL CATALÀ v) DRET CIVIL ESPAÑOL. 
 
La diferencia substancial està en el regim matrimonial. 
Separació de bens v) regim de guanys (“ganancials”). Té 
molt efecte en vida, però no té massa efecte sobre les 
disposicions hereditàries. 
 
b) QUESTIONS PARAJURIDIQUES I QUE NO EFECTEN AL 
PATRIMONI. 
 
b.1).- EL TESTAMENT VITAL. 
 
És un “Document de voluntats anticipades” o “Document 
d’instruccions prèvies”, i consisteix, bàsicament, en un 
escrit mitjançant el qual una persona fa una previsió, a 
través d’una declaració de voluntat, del què vol que es faci 
amb la seva vida en el cas d’una malaltia terminal i davant 
la impossibilitat de poder decidir en aquell moment (com 
per exemple, que se li apliquin tractaments mèdics de 
prolongació artificial de la vida o únicament tractaments 
pal·liatius del dolor) i/o del què vol que es faci amb el seu 
cos un cop traspassat.  
 
El testament vital permet que el pacient que en un 
determinat moment no pot decidir, sigui per estat 
d’inconsciència o bé d’incapacitat judicial, pugui fer-ho pel 
que es denomina consentiment per substitució, és a dir, 
que ho pugui fer a través d’un tercer legitimat que 
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decidirà quins són els tractaments que ha de rebre el 
pacient, o pel que ha deixat redactat. 
 
Per fer un testament vital es necessita que la persona 
sigui major d’edat i tingui plena capacitat d’obrar i, la 
manera de fer-ho, (sempre per escrit) és davant de notari 
(la forma més aconsellable) o bé davant de tres testimonis 
(forma que planteja alguns problemes de validació 
posterior) dels quals dos, com a mínim, no han de tenir 
relació de parentiu fins al segon grau ni han d’estar 
vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant. 
 
Però no tot es vàlid en un testament vital. No s’hi poden 
incloure disposicions contraries a la llei, com per exemple, 
l’exoneració a algú de complir qualsevol obligació legal 
(cas de l’eutanàsia). Per altra part, convé que el document 
estableixi regles especifiques que encaminin als metges a 
saber quina seria la decisió del pacient si pogués prestar el 
seu consentiment i/o nomeni un representant o substitut 
que prengui, amb total llibertat o amb les limitacions que 
s’estableixin, les decisions que calguin. Tanmateix, com he 
dit, també es pot disposar sobre la destinació del propi cos 
en cas de mort (donació dels òrgans per la investigació, 
incineració, etc.) 
 
Val a dir, per acabar, que aquest document, com 
qualsevol altre testament, s’ha de revisar contínuament 
donat que els nostres valors vitals poden canviar al llarg 
de la vida i, en conseqüència, bé podria ser que el 
testament vital que vam fer fa uns anys, no es 
correspongui amb el nostre desig actual. Si és aquest el 
cas, la llei permet poder-lo modificar total o parcialment, i 
hem de tenir en compte que l’únic vàlid es l’últim que 
hàgim redactat. 
 
 
 



6 
 

b.2).- LA DECISIÓ SOBRE EL TUTOR LEGAL EN CAS 
D’INCAPACITACIÓ. 
 
A Catalunya, la designació de tutor correspon a l’autoritat 
judicial sempre i quan no existeixi cap persona designada 
per un acte de delació voluntària en el qual el presumpte 
incapaç anticipant-se a la possible situació d’incapacitat, 
hagi designat el seu tutor en cas de ser declarat incapaç. 
 
En la delació voluntària (art. 222-4 CCCat) és la pròpia 
persona amb capacitat d’obrar suficient que, prenent 
consciència d’una futura incapacitat, decideix qui vetllarà 
pels seus interessos en el futur. La persona, mitjançant 
escriptura pública, pot nomenar tutor, establir els òrgans 
de control o fiscalització de la tutela i la manera 
d’exercitar-la, així com altres disposicions sobre la seva 
persona o béns. També pot contenir disposicions 
negatives, fixant aquelles persones que no desitja que 
siguin el seu tutor. 
 
Per tal de que la delació voluntària tingui validesa cal que 
aquesta es formalitzi mitjançant escriptura pública davant 
notari, la qual haurà de ser inscrita al Registre Civil, 
desplegant únicament els seus efectes en el moment en el 
que el Jutge declari la incapacitació i institueixi la figura 
del tutor. 
 
b.3).- L’INGRÉS A UNA RESIDENCIA. 
 
L’ingrés sempre ha de ser voluntari o amb autorització 
judicial, en el cas de que és tracti d’un incapaç. 
 
De la mateixa manera que es pot regular en la delació 
voluntària el nomenament de tutor, també es poden 
regular normes futures pel cas d’ingrés en residencia. 
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b.4).- DISPOSICIONS SOBRE EL RESPECTE A LA 
IDENTITAT, LES CREENCES I VALORS, LA DIGNITAT I LA 
INTIMITAT. 
 
És un tema complex i de difícil regulació. De fet forma part 
dels Drets Humans i per tant es d’obligat compliment per 
part de tothom. Se’n ha fet qüestió, sobretot respecte del 
personal sanitari. Però també pel que fa als familiars. A 
Catalunya s’ha intentat regular recentment a través de la 
Llei 16/2018, de 28 de juny, de la Generalitat, de drets i 
garanties de la dignitat de la persona en el procés 
d'atenció al final de la vida, on és parla bàsicament dels 
Drets de les persones en el procés final de la seva vida, 
com el Dret a la protecció de la dignitat, a la informació 
clínica, a la intimitat, a la pressa de decisions i al 
consentiment final, al rebuig i a la retirada d’una 
intervenció, a rebre cures pal·liatives i integrals i el lloc on 
les vol rebre, a l’alleugeriment del dolor i el patiment, etc. 
però tot això és molt teòric i està més pensat pels tercers 
que pel propi afectat. Si tot el que fa referencia al que 
parlem és vol fer amb disposicions personals, l’ideal és 
incorporar-les al testament vital. 
 
c) QUESTIONS JURIDIQUES QUE AFECTEN AL PATRIMONI. 
 
c.1).- ELS PACTES SUCCESORIS 
 
El Codi Civil de Catalunya preveu tres tipus de successió: 
la testada (testament), la intestada (llei) i la contractual. 
Aquesta ultima, curiosament, està prohibida en el sistema 
del Codi Civil Espanyol. Així doncs, el que parlarem sobre 
el pacte successori només es d’aplicació  per aquelles 
persones que tinguin la regionalitat civil catalana, 
aragonesa o gallega, que són els únics llocs on s’admet. 
 
El pacte successori podríem definir-lo com un acord de 
voluntats (entre dues o més persones) que produeix 
efectes vinculants. Amb caràcter general direm que el 
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pacte successori és irrevocable (amb excepcions), a 
diferència del testament. I que, aquest contracte fet en 
vida no es pot modificar, sinó és amb l'acord de tots els 
contractants. 
 
Com a mínim han de ser dues persones i obligatòriament 
han de tenir una determinada relació de parentiu 
(art.431.2 CCCat): 
 
- Cònjuge o futur cònjuge 
- Convivent en unió de parella estable 
- Parents en línia recta sense limitació de grau (pare - 
fills) o línia col·lateral, fins a quart grau, tant de 
consanguinitat com afinitat (germans - cosins - oncles - 
nebots) 
- Parents de consanguinitat en línia directa (sogre) o en 
línia col·lateral, dins del segon grau, de l'altre cònjuge o 
convivent (cunyat) 
 
No obstant això, el destinatari o beneficiari del pacte 
successori pot ser o no ser un familiar. Podria, fins i tot, 
ser una fundació o societat. 
 
A diferència del testament, que és un acte unilateral, 
personalíssim i revocable; els pactes successoris són un 
contracte, entre dues o més persones, que regula una 
successió, per la qual cosa només es podrà modificar i 
resoldre mitjançant acord dels atorgants.  
És irrevocable unilateralment, llevat que existeixin causes 
pactades expressament, incompliment de càrregues 
imposades a l'afavorit, impossibilitat de compliment de la 
finalitat que va ésser determinant del pacte o d'alguna de 
les seves disposicions, esdeveniment d'un canvi 
substancial, sobrevingut i imprevisible, de les 
circumstàncies que van constituir el fonament o revocació 
per indignitat successòria. 
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En definitiva en un pacte successori es pot ordenar la 
successió amb la mateixa extensió que en un testament. 
Ara bé, a diferencia del testament, el pacte successori és 
un negoci formal, ad solemnitatem; per la qual cosa 
requereix necessàriament que el seu atorgament sigui en 
escriptura pública, en cas contrari seria nul i invàlid. 
 
Finalment i no menys important, assenyalar que la crisi 
matrimonial dels atorgants no afecta al pacte successori, 
llevat de pacte en contra, o llevat que s'hagi fet una 
atribució a favor del cònjuge o convivent (o dels seus 
parents) que no s'hagués fet de no ser per raó del 
matrimoni o convivència. 
 
c.2) ELS TESTAMENTS 
 
Els testaments són els actes jurídics basics i fonamentals 
pels quals una persona disposa, per a després de la seva 
mort, de tots els seus béns o de part d'ells. Quan una 
persona mor sense deixar testament es diu que ha mort 
abintestat o intestada. En aquest cas opera el que diu la 
llei i a Catalunya, tenint en compte que el dret és 
essencialment un dret de sang, la transmissió és farà 
sempre seguint la línia de sang, de més propera a més 
allunyada. Es  a dir, només heretaran els parents per 
consanguinitat, mai heretaran els parents per afinitat. 
L’única excepció a aquesta norma es el cònjuge, que 
tindrà dret a l’usdefruit i a algunes qüestions 
característiques especials com la quarta vidual o l’any de 
plor. 
 
La doctrina jurídica catalana coincideix a definir el 
testament con un “acte formal, unilateral, personalíssim i 
essencialment revocable pel qual una persona, per a 
després de la seva mort, regula la successió mitjançant la 
institució d'un o més hereus” i estableix que “En 
testament, el causant ordena la seva successió mitjançant 
la institució d'un o més hereus i pot establir llegats i altres 
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disposicions per a després de la seva mort” El caràcter 
unilateral del testament el diferencia dels pactes 
successoris i explica la prohibició legal dels testaments 
mancomunats. El caràcter revocable del testament, que és 
coherent amb el fet que aquest conté la darrera voluntat 
del causant, el diferencia també dels pactes successoris. 
 
Els testaments poden ser: 
1) Testament ordinari o pagànic. 
1.1) Testament hològraf: és l'escrit completament, datat i 
signat de la mà del testador. Solen exigir-se certes 
formalitats com l'absència de ratllades al llarg de tot el 
text per a salvaguardar la seva integritat. El testament ha 
d'expressar el lloc i dia de l'atorgament i s'ha de signar. 
1.2) Testament obert o públic: és el que elabora el notari 
després d'haver entrat en coneixement de la voluntat del 
testador. 
1.3) Testament tancat o secret: és el que s'escriu pel 
testador o una altra persona de la seva confiança i es 
presenta tancat al notari amb un cert nombre de 
testimonis. 
 
2) Testament especial o privilegiat 
2.1) Testament en ocasió de calamitat pública. 
2.2) Testament marítim o aeronàutic. 
2.3) Testament militar o assimilat: és el qual fan les 
persones que gaudeixen del fur militar, manifestant la 
seva última voluntat, sense subjecció a les formalitats del 
testament ordinari. 
 
d) QUESTIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE LA 
PERSONA. 
 
Em referiré en aquest apartat a aquelles qüestions que no 
tenen a veure amb aspectes patrimonials, però que són 
importants tenir en compte, perquè afecten molt al que 
serà la nostre manera de viure. 
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d.1) QUE REQUEREIX LA MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT 
 
d.1.1) LA INCAPACITACIÓ. 
 
La incapacitació legal és un mecanisme previst per a casos 
en els quals les malalties o deficiències persistents de 
caràcter físic o psíquic impedeixen a una persona 
governar-se per si mateixa, tenint com a objectiu la 
protecció dels interessos i drets de l’incapacitat, tant a 
nivell personal com patrimonial. Una persona declarada 
incapaç té reduïda la capacitat d’obrar i no pot realitzar 
certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni. La 
indicació de quines actuacions de la vida jurídica no pot 
fer l’incapaç per si sol, s’efectuarà mitjançant la 
corresponent sentència judicial d’incapacitació, ja que el 
grau d’incapacitat variarà en funció de la gravetat de la 
deficiència o malaltia que pateixi. 
 
Per tal de poder incapacitar a una persona, el Codi Civil 
català ja no enumera causes taxades, sinó que 
genèricament diu que és farà quan concorrin “les malalties 
o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic que 
impedeixin a la persona governar-se per si mateixa”. Per 
tant, s’ha de donar: 
 
a) Existència d’una malaltia o deficiència física o psíquica. 
b) La malaltia o deficiència la persona ha de causar que no 
es pugui governar per si mateixa. 
c) La malaltia o impediment ha de ser de caràcter 
durador, excloent-se de manera expressa els estats 
temporals i els brots aguts. 
 
La llei diu que “ningú no pot ser declarat incapaç si no és 
per sentència judicial”. Caldrà, per tant, que la 
incapacitació la declari un jutge. 
 
La incapacitació d’una persona no la pot demanar 
qualsevol. Només estan legitimats per proposar la 
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declaració d’incapacitació el presumpte incapaç, el cònjuge 
o qui es trobi en una situació de fet assimilable, els 
descendents, els ascendents o germans del presumpte 
incapaç. En cas que les esmentades persones no 
procedissin a tramitar la incapacitació o bé no existissin, 
serà el Ministeri Fiscal qui haurà de promoure la declaració 
d’incapacitat. No obstant, cal posar de manifest que 
qualsevol persona està facultada per posar en 
coneixement del Ministeri Fiscal els fets que puguin ser 
determinants de la incapacitació. 
 
La designació de tutor correspon a l’autoritat judicial 
sempre i quan no existeixi cap persona designada per un 
acte de delació voluntària, com hem vist abans, en el qual 
la presumpte incapaç anticipant-se a la possible 
incapacitació, designi qui vol que sigui el tutor.  
 
En els casos on el tutor no hagi estat designat pel propi 
presumpte incapaç, s’aplicarà la delació judicial establerta 
a l’article 222-10 del Codi Civil de Catalunya el qual 
assenyala l’ordre de designació de les persones que poden 
a ser nomenats tutors, i que serà el següent: 
 
a) El cònjuge o el convivent en parella estable de la 
persona incapacitada, si existeix convivència. 
b) Els descendents majors d’edat de la persona 
incapacitada. 
c) Els ascendents del menor o incapacitat. 
d) En cas de mort del progenitor del menor o incapacitat, 
el cònjuge o el convivent en parella estable d’aquell, si 
conviu amb la persona que ha de ser posada en tutela. 
e) Els germans del menor o incapacitat 
 
Finalment, cal destacar que tot i l’ordre preestablert 
normativament, és possible que l’ordre de prelació pugui 
ser alterat pel Jutge mitjançant resolució motivada. 
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Aquesta mesura de protecció legal s’hauria de demanar 
quan es produeixen alguns factors com per exemple: 
 
a) Existència d’un problema greu que impossibiliti la 
persona per governar-se a si mateixa. 
b) Gestió inadequada del patrimoni. 
c) Necessitat de protecció, per situacions detectades de 
maltractament, negligència i/o abús per part de la família 
i/o persones de referència o altres persones (abús 
econòmic, sexual…). 
d) Persona en situació de fragilitat, molt vulnerable, que 
requereix suport per a les activitats de la vida diària 
bàsiques i instrumentals i no compta amb aquest suport al 
seu entorn. 
e) Risc de malbaratar els recursos econòmics i 
patrimonials per causa de malaltia o discapacitat. 
f) Persones amb impossibilitat d’autogovern constatada 
anteriorment que tinguin els pares grans i/o sense altre 
suport social o familiar. 
g) Persona gran amb deteriorament o dèficit cognitiu que 
requereixi suport. 
h) Malalt/a crònic/a institucionalitzat/da sense possibilitats 
d’inserció comunitària. 
i) Persones que necessiten la representació d’una tercera 
per exercir i defensar els seus drets. 
j) Discrepàncies entre familiars de referència, que els 
afecti la presa de decisions importants relatives a la 
persona objecte de protecció, quan aquesta no sigui capaç 
de prendre decisions per si mateixa. 
 
La incapacitació però, no sempre és total. Pot existir 
també la que comunament es denomina com a 
incapacitació parcial, encara que, al meu entendre, no és 
del tot correcte, perquè la persona segueix sent capaç, si 
bé la seva capacitat d’obrar està limitada i necessita un 
complement que s’estableix a través del que s’ha 
denominat curatela. El curador exercirà les funcions de 
completar la capacitat del incapaç en aquelles qüestions 
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que el jutge hagi determinat en sentencia. La majoria de 
vegades la curatela s’estableix per causes econòmiques, 
atesa la prodigalitat del declarat incapaç parcial. 
 
d.2).- QUE NO REQUEREIX LA MODIFICCIÓ DE LA 
CAPACITAT. 
 
d.2.1).- L’ASSISTENCIA 
 
És una figura pensada per a l'ajut a persones sense la 
capacitat modificada però que, per voluntat pròpia i a 
causa d'una disminució no incapacitant de les facultats 
físiques o psíquiques, sol·liciten que se'ls nomeni un 
assistent. 
 
No tothom pot disposar d'assistent. Cal que la persona ho 
necessiti. Aquesta necessitat és el nucli justificador de 
l'assistència, atès que no es refereix a «tenir cura» en un 
sentit merament material, sinó que ha de tenir un 
contingut jurídic, tant si es tracta de l'esfera personal com 
de l'esfera material de la persona; l'assistent no s'ha de 
confondre amb el cuidador d'una persona dependent. 
 
És una figura que omple el buit entre la persona sense 
necessitat de suport i la que necessita un curador o tutor; 
no és incapacitant i sempre s'ha de valorar que sigui la 
mesura adequada que no pugui ser coberta amb un 
apoderament a un tercer, que veurem més endavant. A 
diferència d'un apoderat, l'assistent ha de retre comptes a 
un jutge i no substitueix la persona assistida, sinó que 
intervé de manera conjunta amb ella, tot i que necessitarà 
la conformitat de l'assistent per als actes que es 
determinin en la resolució d'assistència. 
 
Requereix la conformitat de la persona que cal protegir i la 
seva cooperació, atès que té caràcter voluntari. 
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Perquè una persona pugui nomenar un assistent cal que 
es doni: 
1. Que la persona assistida sigui major d'edat i que estigui 
afectada per una disminució no incapacitant que la 
impossibiliti per tenir cura dels seus 
interessos. 
2. S'exclouen les que tenen una disminució de les facultats 
atès que cal valorar llavors una curatela o tutela. 
3. No té per objectiu solucionar problemes econòmics ni 
socials sinó donar 
resposta als riscos o dificultats de la persona de prendre 
sola decisions. 
 
L'assistent dona suport i/o aconsella en els àmbits en què 
la persona necessita suport, i en controla l'actuació per 
evitar-li els riscos a què l'exposa la disminució de les 
seves facultats. 
 
d..2.2).-  EL PATRIMONI PROTEGIT. 
 
És una figura jurídica per a persones amb greus 
discapacitats físiques o sensorials i per a persones amb 
discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental, amb 
independència de la seva capacitat. 
 
En poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat 
psíquica igual o superior al 33% o amb discapacitat física 
o sensorial igual o superior al 65%. També en poden ser 
les persones que estan en situació de dependència de 
grau II o III, d'acord amb la legislació aplicable. 
 
Cal acreditar el grau de discapacitat o de dependència 
mitjançant el certificat emès per l'òrgan administratiu 
competent o una resolució judicial ferma. 
 
Té com a finalitat permetre l'afectació d'uns béns 
determinats (diners, immobles, drets, títols, etc.) perquè 
amb els béns i amb els beneficis que es deriven de la seva 
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administració se satisfacin les necessitats vitals ordinàries 
i extraordinàries de la persona amb discapacitat. 
 
La constitució del patrimoni protegit s'ha de formalitzar 
mitjançant escriptura pública en què ha de constar: 
1. El constituent, els beneficiaris i les circumstàncies que 
fan possible la 
constitució del patrimoni protegit. 
2. La voluntat de constituir un patrimoni protegit i 
d'afectar els béns que 
l'integren per satisfer les necessitats vitals del seu 
beneficiari. 
3. La descripció dels béns que s'adopten i la forma en què 
es fa o es farà. 
4. Les persones designades per administrar el patrimoni 
protegit, que no poden ser els beneficiaris. 
5. Les persones a qui s'ha de retre comptes en cas de 
conflicte d'interessos. 
 
També es pot fer constar qualsevol disposició referent al 
patrimoni protegit, especialment les relatives a la norma 
d'administració dels béns que l'integren, les facultats de 
disposició i administració de l'administrador i les garanties 
que ha de prestar. Finalment, també pot constar el destí 
del romanent del patrimoni protegit per al moment que 
aquest s'extingeixi. 
 
d.2.3).-  L’APODERAMENT I ELS PODERS PREVENTIUS 
 
És un document notarial pel qual una persona (poderdant) 
en designa una altra (apoderat) perquè la representi i 
defensi els seus interessos en cas de perdre la capacitat 
per manifestar la seva voluntat. 
 
La persona amb plena capacitat vol assegurar la defensa 
futura dels seus drets, obligacions i interessos d'acord 
amb la seva voluntat i amb persones de la seva plena 
confiança. L'atorgament d'un poder preventiu pot evitar 
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iniciar un procés de modificació de la capacitat i el seu 
corresponent nomenament de càrrec tutelar ja que en si 
mateix el poder nomena la persona que el representarà. 
D'aquesta forma la persona pot prendre decisions sobre 
els seus interessos quan és perfectament capaç, davant 
una hipotètica i futura situació de pèrdua de capacitats, 
temporal o 
indefinida. 
 
El gran avantatge del poder preventiu és que possibilita, 
per exemple, la gestió del patrimoni de la persona 
afectada, sense haver de recórrer als procediments 
d'incapacitació judicial. 
 
Es pot anul·lar o revocar en qualsevol moment, sempre 
davant notari. 
 
4.- APUNTS FINALS 
 
Fora del que hem comentat fins ara, hi ha un aspecte que 
sempre m’agrada recordar per acabar aquestes xerrades i 
té a veure amb la realitat econòmica dels que ja som 
vells.  
 
El fet de que cada cop augmenti més l’esperança de vida i 
cada cop hi hagi una població de vells més gran, vol dir 
que cada vegada hi ha més gent que fa despesa publica 
sense produir i això, des del punt de vista macroeconòmic 
planteja importants reptes que tenen molt a veure amb el 
dèficit públic i amb el manteniment de l’estat del benestar. 
Per això, contínuament se’ns insisteix, i aquí no entro en 
si ha de ser com diuen o no, que hem d’estalviar durant la 
vida laboral per quan arribem a la jubilació, perquè les 
pensions cada vegada seran més petites. Però, que passa 
amb els que ja no hi som a temps, perquè ja som a la 
jubilació i costa arribar a final de mes amb les pensions 
que es cobren? 
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Lamentablement, al nostre país, aquest es un fet molt 
punyent perquè formem part d’una cultura en la qual els 
actius immobiliaris tenen el pes principal en la riquesa de 
les llars. I com que això són actius poc líquids, es molt 
difícil d’esmorteir l’efecte de la caiguda de la renda durant 
els anys de jubilació.  
 
Si ens trobem en aquesta situació, al marge de que 
personalment penso que el sistema financer hauria de 
començar a buscar formules innovadores perquè els 
propietaris dels habitatges puguin fer liquida la seva 
propietat per completar els seus ingressos, recordem-nos 
que actualment ja en tenim algunes i, encara que siguin 
poc utilitzades, segurament per poc conegudes, és bo que 
les tinguem en compte. De moment penso que la que és 
més practica és la hipoteca inversa i en menor mesura el 
vitalici. Per tant, si tenim dificultats econòmiques i 
necessitem completar la pensió que cobrem i tenim un 
habitatge, recordem que, de moment, tenim aquestes 
possibilitats. 
 
(Segons com hagi anat got l’anterior, explicar amb major 
o menor intensitat que és una hipoteca inversa i que un 
vitalici) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


