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Qualsevol persona en ple ús de les seves facultats pot 

designar davant Notari la persona que vol que 

exerceixi de tutor si un dia és declarat incapaç. 

 

 

                AUTOTUTELA O DELACIÓ VOLUNTÀRIA 
 

• Es pot nomenar a una o més persones perquè siguin 

el seu tutor, és a dir la persona que decidirà tot, tant 

en l’àmbit personal, de salut, com patrimonial. 
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                AUTOTUTELA O DELACIÓ VOLUNTÀRIA 
 

• Hi ha la possibilitat d’excloure alguna o algunes 
persones. 

• És recomanable posar al menys una persona 
substituta. 

• També pot fer disposicions respecte al funcionament i 
el contingut del règim de protecció que pugui ésser 
adequat, especialment pel que fa a la cura de la seva 
persona.  

• Aquest document s’atorga davant de Notari. 
 

1 



                 PODER PREVENTIU 
 

Document que faculta a altra o altres persones per a 
fer totes les actuacions o gestions en nom de la 
persona que fa el poder, perquè tingui cura de llurs 
interessos.  
 
• Pot ser general, per fer absolutament totes les 

gestions; o pot ser específic, per a realitzar 
actuacions concretes. 
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                 PODER PREVENTIU 
 

• L’atorgant pot ordenar que el poder produeixi 
efectes des de l’atorgament, o bé establir les 
circumstàncies que han de determinar l’inici de 
l’eficàcia del poder. 

 

• La persona que dóna el poder, també pot fixar les 
mesures de control i les causes per les quals 
s’extingeix.  
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                 PODER PREVENTIU 
 

• És recomanable que quan es faci el document, els 
poders es donin a persones de molta confiança. 

 

• Mentre es manté la capacitat de decidir, aquest 
document es pot revocar, és a dir, deixar-lo sense 
efectes. 

 

• Aquest document s’atorga davant de Notari. 
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                 L’ASSISTÈNCIA 
 

Quan es dóna una disminució no incapacitant de les 
facultats físiques o psíquiques, la persona que ho 
necessiti, per a tenir cura d’ella mateixa o dels seus 
béns, pot sol·licitar al Jutjat el nomenament d’un 
assistent.  

 

• Cal proposar una persona o entitat concreta. 
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                 L’ASSISTÈNCIA 
 

• És un suport a la persona, reconegut pel Jutjat,  
per tant suposa una garantia de control i 
supervisió per part d’aquest i el Fiscal. 
 

• A la resolució judicial de nomenament, l’autoritat 
judicial determina l’àmbit personal o patrimonial 
de l’assistència, i els interessos dels quals ha de 
tenir cura l’assistent. 
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                 L’ASSISTÈNCIA 
 

• Aquest document es presenta en el Jutjat, i es 
recomana assessorament jurídic. 
 

• L’assistent està obligat a iniciar els tràmits 
necessaris per iniciar un procediment de 
modificació de la capacitat (incapacitació), en cas 
de pèrdua de la capacitat de decidir de la persona 
assistida. 
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