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• És una mesura de protecció de la persona, no 
una limitació de drets i llibertats. 

 

• Aquesta mesura suposa un control judicial, ja 
que el fet de nomenar un tutor o curador 
garanteix que s’ha de rendir comptes al Jutjat i al 
Ministeri Fiscal de totes les actuacions tutelars. 

           PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT 
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           PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT 
 

• Pot ser promoguda en el Jutjat pels 

familiars ascendents, descendents, 

germans i parella. En el supòsit de no 

existir cap familiar, o no ho promoguin, 

ho pot fer el Ministeri Fiscal. 
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• Ho poden comunicar al Fiscal, els professionals 
que identifiquin alguna possible situació 
d’incapacitació, i qualsevol persona que tingui 
coneixement d’un presumpte incapaç. 

 
• És necessari la intervenció d’advocat/ada i 

Procurador/a dels Tribunals. 

           PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT 
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           PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DE LA CAPACITAT 
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• Si es tracta d’una situació de risc, i cal una actuació 

urgent per part dels Jutjats i/o Fiscalia, en l’àmbit 
personal i/o patrimonial es poden demanar mesures 
cautelars a l’efecte de protegir a la persona gran.  
 

• Aquestes mesures es poden demanar al Jutjat de 1ª 
Instància o a la Fiscalia.  
 

• És convenient concretar quines mesures cautelars es 
demanen, que poden ser diferents en cada cas. 

 
 

 

             MESURES CAUTELARS / DEFENSOR JUDICIAL 
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             MESURES CAUTELARS / DEFENSOR JUDICIAL 
 

 

• A les mesures cautelars és important demanar que 
s’anomeni un Defensor Judicial, o Administrador 
Patrimonial si és tan sols per temes econòmics.  

 

• Es recomana que la petició de Defensor Judicial 
sigui tant per l’àmbit personal com patrimonial, 
perquè d’aquesta manera es dóna una protecció 
integral a la persona, però caldrà analitzar cada cas.  
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             MESURES CAUTELARS / DEFENSOR JUDICIAL 
 

 

• Si hi ha alguna persona física o jurídica que és 
adient per exercir el càrrec tutelar, es pot proposar 
en el mateix escrit.  

 
• Què cal aportar? 

-  Informe social 
-  Informe mèdic  
-  Altra documentació 
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             INGRÉS INVOLUNTARI 
 

  

    “L’internament en un establiment especialitzat 

d’una persona per raó de trastorns psíquics o 

malalties que puguin afectar la capacitat 

cognitiva requereix l’autorització judicial prèvia si 

la seva situació no li permet decidir per si 

mateixa, qualsevol que en sigui l’edat.”  
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             INGRÉS INVOLUNTARI 
 

  

     
• Habitualment, l'ingrés d’una PG es demana per 

motius assistencials. Important acreditar perquè la 
cura que necessita ha de ser a un centre 
assistencial, i no al domicili. 

 
• Què cal aportar? 

-  Informe social 

-  Informe mèdic  

-  Altra documentació 
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• El guardador de fet ha de tenir cura de la persona 
en guarda i ha d’actuar sempre en benefici 
d’aquesta. Si n’assumeix la gestió patrimonial, 
s’ha de limitar a fer actes d’administració 
ordinària. 
 

• El guardador de fet ho ha de comunicar al Jutjat 
que assumeix la Guarda. 

             GUARDA DE FET 
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