
Quina responsabilitat civil i penal tenen els nostres fills? 

Un dels trets característics de la SA és la possible manca de discerniment entre 
el que està bé o està malament. Es podria donar el cas, per exemple, d'un 
afectat que signés un document legal que un “amic” li diu que necessita, quan el 
document pot ser un aval per un negoci ruinòs o una estafa a hisenda. 

Davant un possible judici, què li passaria a l'afectat amb SA? Cal saber que el 
certificat de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya no atenua la 
possibilitat d'una pena i davant de situacions de perill tenen responsabilitat 
penal plena i si són majors d'edat poden ser condemnats. 
En quant a l'exemple de l'inici, també tenen plena responsabilitat civil. 

Davant  això  i  incloent  el  tema  patrimonial,  quines  opcions  tenim  per  quan 
nosaltres faltem? 

En Jordi va plantejar la pregunta: Cal incapacitar totalment als afectats amb 
SA? (Incapacitacio civil o modificació de la capacitat d'obrar) i va ser taxatiu 
amb la resposta: en la majoria dels casos NO. 

Hi ha altres fórmules possibles que permeten a l'afectat mantenir la majoria 
dels seus drets civils i que només requereix ser tutelat per exemple, quan es 
ven un pis, etc. A continuació els llistem amb una gradació de més a menys grau 
d'incapacitat. 

• Tutela quan se li reconeix incapacitat total  . Es designa un tutor.
• Curatela  : Només per determinats actes ve tutelat per altres persones. 
• Defensor judicial  
• Guarda de fet  
• Assistència  
• Protecció patrimonial   

Hem enllaçat els conceptes amb una explicació “legal” comentada senzilla del 
terme. Si voleu el text legal concret, està recollit al llibre segon del codi 
civil català. 

En Jordi va recomanar: 

• Que el més important és  fer testament (no és un tràmit car). En ell 
deixarem especificats els tutors legals. Pot ser una llista llarga, amb 
ordre descendent. Des de la Federació es vol posar en marxa un sistema 
que permeti oferir tutela legals als afectats que no en tinguin. 

• Un cop triada la fórmula que volem (curatela, etc.) s'ha de posar en 
marxa un procés judicial. Qualsevol persona pot comunicar la situació al 
ministeri fiscal: tant ho podem fer nosaltres (seria el recomanable) com 
els  tutors.  Un  jutge  escolta  els  alegats  i  examina  al  presumpte 
incapacitat (es demanen proves, exàmens mèdics i peritatges) i determina 
una sentencia que fixa l'abast i quina mesura. 

• Que mentre el nen sigui menor (a partir dels 15-16 anys) demanem la 
pàtria potestat prorrogada. D'aquesta manera “cobrim” legalment els seus 
primers anys de majoria d'edat. És com si la “retardem” uns anys, fins 
que sapiguem quina figura legal optar: En Jordi va posar l'exemple del 
seu fill: no condueix, surt poc i té un entorn molt “controlat”. Ara per 
ara,  no  saben  quina  de  les  opcions  anteriors  prendran  i  continuen 
prorrogant la pàtria potestat.
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