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Informació bàsica:
Contingut de la iniciativa i aspectes principals
El projecte de decret pretén establir els termes i les condicions jurídiques i administratives
necessàries per a la integració en el patrimoni de les persones menors d’edat sota la guarda o
tutela de la Generalitat de les pensions d’orfenesa, així com regular de forma específica la
correcta administració fins a l’extinció de la mesura administrativa protectora.

Objectius de la iniciativa
L’objectiu del projecte de decret és el de complir el mandat legislatiu derivat de l’article 213
de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni que modifica la Disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència i que disposa la integració de les pensions d’orfenesa d’un infant o adolescent
sota la guarda o tutela de la Generalitat en el patrimoni de l’infant o l’adolescent orfe; així
com establir els termes i les condicions jurídiques i administratives necessàries per fer
possible aquesta integració.
Per tant, la regulació preveurà la integració de les pensions d’orfenesa en el patrimoni privat
del menor d’edat tutelat per l’entitat pública. Aquest patrimoni ha de ser administrat per la
mateixa fins a l’extinció de la tutela, en la mesura que la institució tutelar, a diferència de la
guarda protectora, implica la suspensió de la potestat parental i l’assumpció de
l’administració patrimonial dels béns del menor d’edat per mandat legal. Així ho preveuen els
articles 109 i 119 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència i l’article 228-3 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi
civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.
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Per aquest motiu, es preveu que la proposta normativa distingeixi entre situacions
d’administració tutelar i de guarda protectora, en la darrera de les quals caldrà un
apoderament específic per part dels progenitors, atès que no quedarà suspesa la potestat
parental.
Així mateix, es preveu, amb caràcter general, que la desafectació s’iniciï per part de
l’administrador patrimonial, obrint un número de compte corrent bancari del que serà titular
l’infant o adolescent segons la normativa aplicable, quedant els imports que es vagin
ingressant integrats en el patrimoni privat de l’infant o adolescent. Aquestes quantitats
acumulades hauran de mantenir-se íntegres a excepció de les despeses de gestió,
manteniment i del pagament de les obligacions i deutes que corresponguin com són les
sancions administratives o condemnes penals de les quals la persona menor d’edat pugui ser
responsable.
Una vegada es produeixi l’extinció de la tutela, l’administrador patrimonial haurà de retre
comptes i la seva funció quedarà extingida. La persona ex-tutelada podrà des d’aleshores
disposar de les quantitats acumulades com de la resta de béns que integrin el seu patrimoni.

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern
Pla de Govern -Objectiu 1.1.3. Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència..

Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal
Participa.gencat:
Títol de la consulta
Projecte de Decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la
pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de
tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

Període de consulta
Fins el 18 de setembre de 2017

Objectiu de la consulta
Amb l’objectiu de fer les millores oportunes i tenir en consideració les aportacions de les
persones interessades; seria d’interès i utilitat rebre valoracions sobre els aspectes següents:
-

Rellevància real d’aquesta mesura en la vida dels joves ex-tutelats.
La necessitat o no de desafectar les pensions d’orfenesa.
Consideració d’altres alternatives a les proposades.
Altres aspectes a considerar.

Tot això sense perjudici que els ciutadans tenen sempre el dret a formular els seus propis
suggeriments respecte el tema objecte d’aquesta fitxa.
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Grups als quals s’adreça la consulta
- Observatori del Drets de la Infància
- Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
- Federació d’Entitats de Pisos Assistits (FEPA)
- Associacions que treballen en favor dels drets dels infants o adolescents
- Entitats del tercer sector que treballen amb col·lectius d’infants o adolescents

Mecanisme de participació: Debat obert
Per tal d’organitzar el debat que pot sorgir vers aquest projecte de decret, es proposa
realitzar les preguntes següents:
-

-

Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per
l’Administració de la Generalitat?
S’haurien de preveure altres objectius diferents?
Cal considerar altres alternatives a les ja proposades?

Altres formes de participació: Qüestionaris
No es consideren altres formes de participació

Documentació addicional
No es publica cap documentació addicional

