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La regulació catalana dels patrimonis 
protegits, en particular la seva 
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Antoni Giner Gargallo
Registrador de la Propietat

I. Introducció. II. La inscripció dels patrimonis protegits als Registres públics. 
1. Inscripció al Registre de la Propietat. 2. Inscripció al Registre Civil. 3. Inscripció 
al Registre Mercantil. 4. Registre de patrimonis protegits. III. La fiscalitat de la 
constitució, aportació i extinció dels patrimonis protegits.

I. IntRoduCCIó

El Capítol VII del títol II (Institucions de Protecció de la Persona) del Llibre 
II (Persona i Família) del Codi Civil Català, sota el títol de Protecció patrimonial 
de la persona discapacitada o dependent regula els patrimonis protegits a favor 
d’aquestes persones. Com reconeix l’Exposició de Motius de la Llei 25/2010, de 
29 de juliol, per la que s’aprova el Llibre II del CCC, aquesta figura és una de les 
grans novetats de la regulació en matèria de família, amb l’objectiu de donar 
una sortida a les famílies que volen escapar de les institucions de protecció 
tradicionals (tutela, etc.). dins de la finalitat de fer possible que tothom pugui 
desenvolupar el seu projecte de vida i prendre part, en igualtat de drets i 
deures en la vida social, la nova regulació de la persona i família continguda 
al Llibre II, segons l’Exposició de Motius, posa èmfasi en la capacitat natural 
de les persones i en el respecte en llur autonomia en l’àmbit personal i familiar, 
i regula dues noves institucions: l’assistència i els patrimonis protegits. En 
aquesta darrera institució, la legislació catalana vol superar la legislació estatal 
continguda a la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció de les persones 
amb discapacitat, insuficient per aconseguir les finalitats esmentades i gairebé 
no utilitzada per les famílies catalanes.

Aquesta ponència té per objecte estudiar la connexió dels patrimonis 
protegits amb els Registres Públics així com les conseqüències fiscals 
corresponents, mentre que l’estudi substantiu de la institució es farà a la 
ponència següent.

II. LA InsCRIPCIó dELs PAtRIMonIs PRotEGIts ALs 
REGIstREs PúbLICs

Els patrimonis protegits regulats al Codi Civil Català són un conjunt 
de béns, sense propietari ni personalitat jurídica, que queden afectes a la 
satisfacció de les necessitats vitals d’un beneficiari (article 227-2). només 
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poden ser beneficiaris d’aquests patrimonis les persones amb una discapacitat 
psíquica igual o superior al 33%, una discapacitat física o sensorial igual o 
superior al 65% o que es troben en una situació de dependència de grau II o III 
(article 227-1).

tractarem ara d’esbrinar quina publicitat pot tenir aquesta institució als 
diferents Registres Públics, tant de béns com de persones, així com el registre 
administratiu creat per la disposició addicional primera de la Llei 25/2010.

1. Inscripció al Registre de la Propietat

Hem dit abans que els patrimonis protegits regulats pel Codi Civil Català 
són un conjunt de béns sense propietari ni personalitat jurídica, afectes a la 
satisfacció de les necessitats vitals del beneficiari, i subjectes a un règim 
especial d’administració i de disposició. si aquests béns que s’integren al 
patrimoni protegit són immobles o drets reals sobre béns immobles o béns 
mobles identificables, hem de veure si el fet de quedar integrats en aquests 
patrimonis es pot reflectir al Registre de la Propietat o al Registre de béns 
Mobles, al que seran també aplicables totes les precisions que faci sobre el 
Registre de la Propietat immobiliària.

El Registre de la Propietat és la institució creada per donar seguretat 
jurídica al tràfic immobiliari, la qual cosa s’aconsegueix publicant la situació 
jurídica dels immobles. Aquesta publicitat registral produeix un doble efecte:

a) de legitimació, que des d’un punt de vista actiu, suposa la presumpció 
iuris tantum de que el titular inscrit és el titular real, i des d’un punt 
de vista passiu, suposa la necessitat del consentiment del titular 
registral per fer qualsevol altre assentament o de ser part en qualsevol 
procediment judicial o administratiu en què es discuteixi la seva 
titularitat (tutela judicial efectiva).

b) de fe pública, que implica que qui contracta confiant amb la titularitat 
que publica el Registre obté una titularitat inatacable.

Al Registre de la Propietat s’inscriuran tots els títols pels quals es 
constitueixi, transmeti, modifiqui o extingeixi el domini o qualsevol altre 
dret real sobre un immoble (article 2.1 i 2.2 de la Llei Hipotecària). també es 
poden inscriure les resolucions judicials que modifiquin la capacitat civil de 
les persones respecte la lliure disposició dels seus béns (articles 2.4 de la Llei 
Hipotecària i 10 del seu Reglament).

La inscripció del domini i altres drets reals immobiliaris ha de fer-se 
a favor del seus titulars. En conseqüència, poden ser titulars de béns i drets 
reals les persones o entitats que poden ser propietàries. Per això l’article 11 del 
Reglament Hipotecari disposa que no es faran inscripcions a favor d’entitats 
sense personalitat jurídica. Ara bé, el mateix precepte, en la seva redacció 
introduïda pel Rd 1867/1998, permetia supòsits especials d’inscripcions a favor 
d’entitats sense personalitat jurídica, com les utE, Comissions de Creditors, 
Fons de Pensions, d’inversions i de titulització hipotecària. I encara que la 
sentència del tribunal suprem de 31 de gener de 2011 va anul·lar aquestes 
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referències per manca d’emparament legal, altres normes han permès les 
inscripcions a favor d’entitats similars i així s’ha reconegut per la doctrina de 
la dGRn, la qual permet la inscripció a favor de les entitats que, encara que 
no tinguin personalitat jurídica legalment reconeguda, estiguin subjectes a un 
règim d’administració i de responsabilitat especial.

Els patrimonis protegits regulats per la legislació catalana, com hem dit 
abans, no tenen personalitat jurídica pròpia, la qual cosa podria ser un obstacle 
per a la inscripció registral, conforme l’article 11 del Reglament Hipotecari 
esmentat. A diferència del que regula la Llei estatal 41/2003, els béns aportats 
a un patrimoni protegit no són propietat ni del constituent, ni del beneficiari 
ni molt menys de l’administrador, i, en conseqüència, no es poden inscriure 
els béns a favor de qualsevol d’ells. som davant d’un supòsit de titularitat 
fiduciària: un patrimoni que està unit per la seva especial finalitat i no per la 
persona del seu propietari. És més, el legislador català, en la configuració que 
fa, prescindeix, per intranscendent, de la figura del propietari dels béns. Això, 
des del punt de vista registral planteja el problema de qui ha de ser el titular 
registral d’aquests patrimonis. Ara bé, malgrat aquests obstacles, hi podem 
trobar ferms arguments per defensar la publicitat registral dels patrimonis 
protegits:

a) En primer lloc, perquè l’acte de constitució d’un patrimoni protegit, 
encara que no suposi la transmissió dels béns a favor d’altra persona, 
sí que significa la pèrdua de la propietat per part de l’aportant. si ni 
l’aportant, ni el beneficiari ni l’administrador tenen la propietat ni cap 
altre dret real sobre els béns integrats al patrimoni protegit, això suposa 
que l’acte d’aportació suposa la pèrdua de la propietat o dret aportat, que 
accedirà al Registre mitjançant la corresponent cancel·lació (articles 2 i 
79 de la Llei Hipotecària).

b) L’acte d’extinció del patrimoni protegit porta a una liquidació i la 
transmissió dels béns en la forma que correspongui, la qual cosa és un 
acte de transmissió del domini o dret real corresponent que accedirà al 
Registre de la Propietat.

c) Els béns integrats en un patrimoni protegit estan units per un règim de 
responsabilitat (article 227-2) i d’administració (article 227-4) específic, 
que, segons la doctrina de la dGRn, permet la inscripció.

d) Finalment, hi ha una disposició legal que expressament permet 
la inscripció. És l’article 227-9, que permet la inscripció dels béns 
integrants d’un patrimoni protegit a favor del mateix patrimoni. Encara 
que amb els arguments anteriors ja n’hi hauria prou per permetre la 
inscripció, és bo que el legislador català ho hagi ratificat expressament.

Els actes relacionats amb els patrimonis protegits que accediran al 
Registre de la Propietat són l’aportació de béns immobles, tant en el moment 
de la seva constitució com en un moment posterior, la modificació del règim 
d’administració, disposició o destí del romanent, i la transmissió dels béns, ja 
sigui durant la seva vigència o com a conseqüència de l’extinció del patrimoni 
protegit.
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1.1. Aportació de béns a un patrimoni protegit

La constitució d’un patrimoni protegit tindrà reflex registral en la mesura 
que s’aportin béns immobles, perquè el que publica el Registre de la Propietat 
no és tant la constitució del patrimoni sinó la integració de la finca o dret real 
a aquest. Per això, la inscripció dels béns o drets a favor del patrimoni protegit 
es farà amb el títol d’aportació, que podrà coincidir amb la constitució del 
patrimoni o fer-se posteriorment.

una primera pregunta que hem de resoldre és si es poden constituir 
més d’un patrimoni protegit a favor d’un mateix beneficiari. no sembla que 
aquesta opció sigui acollida per la legislació catalana, si tenim en compte la 
mateixa denominació del patrimoni protegit, que va completada amb el nom 
i cognoms del beneficiari. En canvi, sí que poden ser diferents les persones 
que aporten béns a aquest patrimoni, i, encara que el legislador no ho hagi 
previst expressament, entenc que cada aportant podria establir un règim 
d’administració i de liquidació diferent.

Igualment es pot plantejar si a Catalunya es poden constituir patrimonis 
protegits regits per la Llei Estatal. L’exposició de motius de la Llei estatal 
estableix que la seva regulació s’entén sense perjudici de les normes aprovades 
per les comunitats amb dret civil propi, les quals seran d’aplicació preferent, 
i la normativa estatal només tindrà caràcter supletori. d’acord amb això, els 
patrimonis protegits constituïts a favor de beneficiaris amb veïnatge civil 
català estaran subjectes a la legislació catalana.

Estudiarem el títol formal d’aportació que s’ha de presentar al Registre 
per fer la corresponent inscripció, les persones que han d’intervenir, els 
béns aportats i la classe d’assentament a practicar i les seves circumstàncies. 
Igualment veurem els efectes que produirà la inscripció d’un bé a favor d’un 
patrimoni protegit.

1.2. Títol formal

L’aportació d’un immoble o dret real immobiliari a un patrimoni protegit 
ha de constar documentat en escriptura pública, per exigència del principi 
general de legalitat i titulació autèntica que imposa l’article 3 de la Llei 
Hipotecària. Aquesta exigència coincideix amb la necessitat d’escriptura 
pública que imposa la legislació catalana tant per a la constitució del 
patrimoni protegit (art. 227-3.2) com per a les aportacions posteriors (art. 
227-3.4). La regulació catalana del patrimoni protegit no estableix un 
règim de constitució judicial, com fa l’article 3 de la Llei estatal 41/2003. 
tampoc crec possible la constitució d’un patrimoni protegit per document 
administratiu, ni tan sols a l’hipotètic supòsit de que el constituent fos la 
mateixa administració, i no només perquè amb l’actual situació econòmica i 
pressupostària no sembla previsible que les Administracions tinguin aquesta 
disponibilitat, sinó també perquè els ajuts públics tenen una regulació i 
funcionament molt diferent a aquesta institució.

Quan l’aportació es faci amb el mateix títol de constitució, hi haurà prou 
amb aquest, però quan es faci en un moment posterior, la inscripció exigirà la 
presentació no només de l’escriptura en la què es faci l’aportació sinó també de 
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l’escriptura de constitució, on hi hauran algunes de les circumstàncies que ha 
de reflectir la inscripció (règim d’administració i disposició, liquidació, etc.).

1.3. Persones atorgants

Aportant: La persona que aporti els béns necessàriament ha de coincidir 
amb el titular registral d’aquests, per exigència dels principis de tracte 
successiu i de legitimació registral (articles 1 i 20 de la Llei Hipotecària). Pot ser 
qualsevol persona, ja sigui el mateix beneficiari, un parent o també persones 
sense relació familiar amb aquest. Així, se supera encertadament la limitació 
que estableix l’article 3 de la Llei estatal 41/2003. L’aportant ha de tenir plena 
capacitat per fer actes de disposició. si es tracta del mateix beneficiari, i està 
afectat per limitacions psíquiques o és menor d’edat, haurà d’estar representat 
pels seus representants legals (pares, tutors, etc.) que necessitaran les mateixes 
autoritzacions que estableixi la llei per a realitzar actes dispositius (autorització 
judicial, consentiment alternatiu de dos parents, etc.).

Beneficiari: És la persona que es vol protegir, i que ha de reunir el grau 
de discapacitat o dependència que estableix l’article 227-1. Quan sigui persona 
diferent del constituent, l’article 227-3 exigeix el seu consentiment per a 
la constitució del patrimoni protegit, però no es diu expressament que sigui 
necessari el seu consentiment per aportacions de béns posteriors a aquesta 
constitució. tot i això, entenc que l’acceptació del beneficiari serà un requisit 
necessari també en els supòsits d’aportacions fetes amb posterioritat a l’acte de 
constitució, perquè no hi ha cap raó que pogués justificar un tracte diferent en 
aquest cas. L’acceptació del beneficiari podrà fer-se al mateix títol d’aportació 
o en qualsevol títol públic posterior. Entenem que és aplicable la regla que 
en seu de donacions estableix l’article 531-21, de manera que bastarà que el 
beneficiari tingui capacitat natural (per exemple, el menor emancipat no 
necessitarà complement de capacitat, etc.). El beneficiari incapacitat o menor 
d’edat actuarà mitjançant els seus representants legals, que no necessitaran 
cap autorització complementària. Com hem dit abans, no es preveu un 
règim de constitució forçós, de manera que davant la manca d’acceptació del 
beneficiari o dels seus representants no és possible ni constituir el patrimoni 
ni aportar-hi béns. Per fer la inscripció corresponent, s’haurà d’acreditar que 
el beneficiari reuneix les condicions que li permeten gaudir d’aquesta condició 
amb els certificats o resolucions a que fa referència l’article 227-1.2.

L’administrador: l’article 227-3 exigeix la designació de les persones 
encarregades d’administrar el patrimoni protegit, que pot ser el mateix 
constituent o aportant, però mai el beneficiari. Aquesta persona ha d’acceptar 
el seu càrrec (article 227-4). Ara bé, no és necessària la presència de 
l’administrador a l’acte d’aportació ni per a practicar la inscripció corresponent.

1.4. Béns aportats

Es poden aportar a un patrimoni protegits béns de tota mena. si entre els 
béns aportats hi ha béns immobles o drets reals sobre un immoble (usdefruit, 
cens, hipoteques, etc.) o béns mobles, es podran inscriure al Registre de la 
Propietat o de béns Mobles a favor del patrimoni protegit.
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1.5. Classe d’assentament i circumstàncies

L’aportació d’un bé a un patrimoni protegit donarà lloc a un assentament 
d’inscripció. L’acta d’inscripció determinarà que el registrador inscriu el 
domini o el dret real aportat sobre l’immoble a favor del patrimoni protegit. 
El titular registral serà «patrimoni protegit de», seguit del nom i cognoms del 
beneficiari.

Aquest assentament haurà de contenir les circumstàncies generals 
de totes les inscripcions. És important destacar que s’haurà d’indicar el 
nIF del patrimoni protegit constituït (article 254 de la Llei Hipotecària) 
i el seu domicili, que podrà ser el mateix que el de la persona designada per 
administrar-ho (article 9 Llei Hipotecària i 51 del seu Reglament).

L’article 227-9 regula les circumstàncies especials que ha de contenir aquest 
assentament, que seran les següents:

 — Les facultats conferides a l’administrador, la qual cosa exigeix també 
que l’assentament identifiqui la persona o persones designades com a 
administradores, i, si així consta al títol presentat, la seva acceptació. 
si al títol presentat no constés l’acceptació de l’administrador, podrà 
fer-se constar posteriorment mitjançant nota marginal, aportant el 
títol públic d’acceptació. Respecte les facultats de l’administrador, 
s’estarà, en primer lloc, al que es disposi per l’aportant (art. 227-4), i a 
manca de disposició, s’aplicaran les normes de la tutela (art. 227-4.5). 
Hem dit abans que poden ser més d’una persona les que aportin béns 
al patrimoni protegit d’un mateix beneficiari, i si bé entenem que no 
serà possible crear més d’un patrimoni protegit, no hi cap obstacle per 
a què cada aportació estigui subjecta a un règim d’administració i de 
disposició diferent. tampoc hi haurà obstacle perquè diferents béns 
aportats per una mateixa persona estiguin subjectes a règims diferents.

 — Les causes d’extinció del patrimoni protegit. L’article 227-7 regula les 
causes d’extinció d’aquest patrimoni (mort del beneficiari, pèrdua de la 
condició de discapacitat, renúncia del beneficiari, expiració del termini 
o compliment de condició resolutòria). Les causes d’extinció legalment 
previstes no necessiten d’inscripció especial per a causar efecte. En 
realitat, el que vol dir la llei és que s’hauran de fer constar a la inscripció 
aquelles altres causes d’extinció previstes pel constituent o aportant 
dels béns, per exemple, quan es fixi un termini de durada o un fet que 
determini l’extinció del patrimoni com condició resolutòria.

 — destinació establerta per al romanent, si s’ha fixat. Aquesta 
circumstància és essencial per determinar la liquidació del patrimoni 
una vegada extingit (art. 227-8).

1.6. Efectes de la inscripció

Els efectes de la inscripció d’un bé a favor d’un patrimoni protegit seran els 
efectes generals de la nostra legislació civil i registral, en especial, els efectes 
de legitimació i de fe pública registral a que hem fet esment amb anterioritat. 
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Ara bé, sí que s’ha de fer una especial referència a dues qüestions importants: 
el règim de responsabilitat d’aquests béns així com els requisits per a inscriure 
títols que els afectin.

Respecte el règim de responsabilitat dels béns aportats a un patrimoni 
protegit, l’article 227-2.2 determina que el patrimoni protegit no respon de 
les obligacions del beneficiari, ni del constituent ni de l’administrador. Però, 
afegeix aquest precepte, que les aportacions no perjudicaran als creditors de 
l’aportant amb crèdits anteriors a la data d’aportació ni tampoc perjudiquen als 
legitimaris. Això implica les següents conseqüències:

 — Els béns del patrimoni protegit respondran dels deutes assumits per 
ell. dins d’aquestes despeses es poden incloure les de manteniment 
dels béns que l’integren o que estan generades per ells (despeses de 
comunitat, impostos, etc.). Igualment poden haver deutes del patrimoni 
com a conseqüència de la seva finalitat (despeses d’assistència i 
mèdiques del beneficiari, préstecs amb garantia real dels béns del 
patrimoni, etc.). Per reclamar aquests deutes els creditors es podran 
dirigir contra el patrimoni i demanar l’embargament dels seus béns.

 — Els béns del patrimoni protegit també respondran dels deutes dels 
aportants amb crèdit anterior a l’aportació. Aquests deutes són personals 
dels aportants, però a manca d’altres recursos, els creditors poden 
procedir contra els béns aportats al patrimoni. La reclamació del deute i 
d’execució contra els béns del patrimoni s’ha de dirigir contra el deutor 
(l’aportant) però també contra el patrimoni protegit. Correspon al jutge 
valorar si procedeix aquesta execució, donat el principi de subsidiarietat 
que s’estableix.

 — també responen els béns del patrimoni protegit de reclamacions 
de pagament de legítimes de l’herència de l’aportant. no es diu 
expressament si aquestes aportacions, si s’han fet durant els darrers 
deu anys a la mort de l’aportant, han de computar-se a efectes de 
determinar l’import de la legítima, com estableix l’article 451-6 respecte 
les donacions. Ara bé, l’article 227.2.2 implica que aquestes aportacions 
seran objecte de reducció per pagar les legítimes, conforme l’article 451-
22, si bé no queda clar si per determinar l’ordre de reducció s’assimilaran 
a les donacions o anirien en darrer lloc, després d’aquestes. Ara bé, 
qualsevol acció de reducció s’ha de dirigir contra el patrimoni protegit.

 — Els béns dels patrimonis protegits no respondran de qualsevol altre 
deute ni de l’aportant, ni del beneficiari, ni de l’administrador. 
L’aplicació d’aquesta regla correspon al jutge, que ha de desestimar 
qualsevol reclamació contra un patrimoni protegit per aquests deutes.

 — El patrimoni protegit, encara que no tingui personalitat jurídica, sí que 
té legitimació processal activa i passiva, de manera que pot defensar 
davant dels tribunals de justícia els seus drets i pot ser demandat.

 — El patrimoni protegit també haurà de ser demandat quan es reclami 
la propietat d’algun dels béns que el composen o en qualsevol altra 
acció real que el pugui afectar. El mateix s’aplicarà als procediments 
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administratius que puguin afectar aquests béns (expropiacions forçoses, 
reparcel·lacions urbanístiques, etc.).

des d’un punt de vista registral, l’aplicació d’aquestes regles, combinada 
amb el principi de legitimació registral, comporta el següent:

 — no es pot anotar l’embargament dels béns que formen part d’aquests 
patrimonis si el procediment no s’ha dirigit contra el patrimoni protegit 
sinó només contra l’aportant, el beneficiari o l’administrador.

 — En canvi, sí que es podran anotar els embargaments en procediments 
dirigits contra al patrimoni protegit com a tal. En aquests supòsits 
no correspon al registrador, sinó al jutge, qualificar si els deutes o 
obligacions reclamats són dels que afectaran aquests béns.

Respecte la inscripció d’actes sobre els béns del patrimoni, la regla 
general la determinarà el mateix aportant a l’acte d’aportació. A manca de 
determinació expressa d’aquest, s’aplicaria les següents regles:

 — Per inscriure actes d’administració ordinària (declaracions d’obres 
noves, sol·licitud de cancel·lació de càrregues, segregacions i 
parcel·lacions, constitucions de propietats horitzontals, dissolució de 
comunitats, etc. ) el títol l’atorgarà l’administrador del patrimoni.

 — Per inscriure títols de disposició o gravamen d’aquests béns, 
l’administrador necessitarà autorització judicial, conforme la remissió que 
fa l’article 227-4.6 als articles de la tutela, i en especial, l’article 222-43.

1.7. Publicitat registral i protecció de dades

L’article 8 de la Llei estatal disposa que la publicitat dels assentaments 
registrals ha de respectar el dret d’intimitat personal i amb respecte de la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta exigència és, 
evidentment, aplicable a les inscripcions dels patrimonis catalans, perquè no 
neix de la Llei 41/2003 sinó de la normativa registral general i de la legislació de 
protecció de dades, encara que és justificable que la llei faci un especial esment 
a aquestes limitacions en un supòsit especialment sensible com les situacions 
d’incapacitat o assistència.

1.8. Modificació del règim jurídic

Hem vist com, a més a més de les circumstàncies generals que ha de 
contenir qualsevol inscripció, la inscripció de l’aportació d’un bé a un 
patrimoni protegit ha d’expressar les facultats conferides a l’administrador, 
les causes d’extinció del patrimoni protegit i la destinació establerta per al 
romanent. Aquestes regles s’han de fer constar a l’escriptura de constitució o a 
l’escriptura d’aportació del bé que s’inscriu. La Llei no permet una modificació 
voluntària d’aquestes normes, una vegada constituït el patrimoni o aportat el 
bé. Ara bé, qualsevol persona interessada o el ministeri fiscal pot demanar 
judicialment la modificació d’aquestes normes, si no són útils, i la resolució 
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corresponent s’inscriurà al Registre de la Propietat. En aquests supòsits, el títol 
formal serà el testimoni de la resolució judicial.

Per altra banda, també es poden produir modificacions respecte la persona 
de l’administrador (acceptació, renúncia, etc.), que tindran el corresponent 
reflex registral.

1.9. Transmissió per extinció

Extingit el patrimoni protegit, s’ha de procedir a la seva liquidació i 
transmissió del romanent en la forma establerta pel constituent, i a manca 
de disposició, al seu favor o dels seus hereus. Els béns integrats al patrimoni 
passen a tenir un nou propietari, i aquesta transmissió implica una inscripció 
al Registre de la Propietat.

El títol per a inscriure la liquidació serà l’escriptura atorgada per la persona 
designada per fer la liquidació, o a manca de designació, per l’administrador. 
En aquesta escriptura, el liquidador haurà de justificar que s’ha donat 
alguna de les causes d’extinció legalment establertes (certificat de defunció, 
escriptura de renúncia, certificació administrativa de pèrdua de la condició 
de discapacitat o dependència, etc.), o el compliment del termini o condició 
resolutòria disposada per l’aportant. Igualment, serà necessari l’acceptació de 
la persona a qui s’adjudiquin els béns. si són els hereus de l’aportant, hauran 
d’acreditar aquesta condició amb el títol successori corresponent.

Amb el títol de liquidació, es farà una inscripció de domini dels béns 
corresponents a favor dels seus adjudicataris a títol d’adjudicació en liquidació 
de patrimoni protegit.

1.10. Disposició dels béns del patrimoni protegit durant la seva 
vigència

Els béns que formen part d’un patrimoni protegit podran ser alienats o 
gravats, amb els requisits establerts per l’aportant. El Registrador haurà de 
qualificar que es compleixin les circumstàncies establertes al títol d’aportació. 
Evidentment, per inscriure l’acte dispositiu efectuat per l’administrador 
del patrimoni protegit serà necessari que l’immoble consti inscrit a favor del 
patrimoni protegit.

L’aportant pot establir totes les limitacions, consentiments i cauteles que 
estimi oportunes per a la realització d’actes dispositius, o prohibir aquests.

A manca de disposició de l’aportant, s’aplicaran les regles dels articles 222-
40 a 222-46 en matèria de tutela (art. 227-4), per la qual cosa l’administrador 
necessitarà autorització judicial per alienar o gravar els immobles que formin 
part del patrimoni.

2. Inscripció al Registre Civil

El Registre Civil té per objecte fer constar oficialment els fets i actes que es 
refereixen a l’estat civil de les persones. Entre aquests fets i actes es troben les 
situacions d’incapacitat o de representació legal. Per això, té certa lògica que la 
constitució dels patrimonis protegits s’inscrigui al Registre Civil. El Codi Civil 
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Català no hi fa cap referència, pensem que per una qüestió de competències. 
La legislació estatal sí que regula aquesta qüestió, però s’ha de tenir en compte 
que la configuració jurídica dels patrimonis protegits és diferent que la que fa 
el legislador català, com hem vist abans. Així, el patrimoni protegit de la llei 
estatal pertany al beneficiari, però està subjecte a un règim de representació 
legal. Per això, l’article 8 de la Llei estatal 41/2003, reformat per la Llei 
1/2009, de 25 de març, estableix que les representacions legals resultants de 
la constitució d’un patrimoni protegit s’inscriuran al Registre Civil. En canvi, 
el fet de constitució del patrimoni no és objecte de cap inscripció específica i 
en canvi sí que es preveu que s’ha de notificar al Ministeri Fiscal. En canvi, el 
legislador català regula el patrimoni protegit com una entitat autònoma, que 
no pertany ni al beneficiari ni al aportant. no hi ha cap obstacle per aplicar 
als patrimonis protegits catalans el règim d’inscripció al Registre Civil del 
seu règim d’administració, que en definitiva, significa també la inscripció del 
patrimoni mateix. Aquesta inscripció també serà una mesura útil per evitar la 
constitució de més d’un patrimoni protegit a favor d’un mateix beneficiari.

Hem de fer esment també a la Llei 20/2011, del Registre Civil, que als 
seus articles 4.12 i 76 estableix que és inscriptible al registre individual de la 
persona amb discapacitat el document públic o resolució judicial relativa a la 
constitució i altres circumstàncies relatives al patrimoni protegit i a la designació 
i modificació dels administradors d’aquest patrimoni. Aquesta llei entrarà en 
vigor als tres anys de la seva publicació al boE, és a dir, el 22 de juliol de 2014.

Finalment, s’ha de destacar que no hi cap norma que imposi la prèvia 
inscripció en el Registre Civil abans d’inscriure l’aportació als Registres de 
béns corresponents, a diferència de l’article 266 del Reglament del Registre 
Civil respecte les capitulacions matrimonials. Encara amb això, es pot defensar 
que la prèvia inscripció al Registre Civil és necessària com únic mitjà per 
assegurar que no hi ha altre patrimoni amb el mateix beneficiari.

3. Inscripció al Registre Mercantil

Els patrimonis protegits no tenen connexió amb el Registre Mercantil que 
permeti pensar en una inscripció en aquest Registre. El Registre Mercantil 
té per objecte la inscripció dels empresaris i altres subjectes que determini 
la Llei, i dels actes i contractes relatius als mateixos que determini la Llei i el 
Reglament del Registre Mercantil (art. 1 Reglament del Registre Mercantil). 
Encara que el constituent podria ser una persona física o jurídica inscrita en 
el Registre Mercantil o el beneficiari també podria ser un comerciant persona 
física, la naturalesa del patrimoni protegit, com conjunt de béns amb un règim 
de responsabilitat i administració pròpia, fa que no sigui aquesta la institució 
idònia per a la seva publicitat.

4. Registre de patrimonis protegits

La disposició addicional primera de la Llei 25/2010 crea un Registre de 
patrimonis protegits, on inscriure les escriptures de constitució i modificació 
d’aquests patrimonis, canvis en el règim d’administrador i les resolucions 
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judicials que els afectin. El decret 30/2012, de 13 de març regula al Capítol III 
aquest Registre i estableix un règim de comunicacions telemàtiques per part 
dels notaris.

La finalitat d’aquest Registre és merament administrativa i de control 
estadístic d’aquesta figura. no és, en cap cas, requisit necessari la prèvia 
inscripció en el Registre administratiu per fer les inscripcions en els Registres 
de la Propietat o Civil.

III. LA FIsCALItAt dE LA ConstItuCIó, APoRtACIó I 
ExtInCIó dELs PAtRIMonIs PRotEGIts

L’èxit de la figura dels patrimonis protegits dependrà del tractament fiscal 
que es doni a les diferents operacions a realitzar. A la normativa tradicional 
ja trobàvem fórmules jurídiques per assolir una finalitat anàloga a la dels 
patrimonis protegits, com era la donació amb administració fixada pel donant. 
Ara bé, aquestes figures no tenien cap tractament fiscal favorable, malgrat la 
seva finalitat social o assistencial.

La Llei estatal 41/2003 conté un Capítol, el tercer, dedicat a donar mesures 
fiscals d’impuls dels patrimonis protegits que regula. La regulació catalana dels 
patrimonis protegits, en canvi, no va acompanyada d’una regulació similar. 
Això és degut, principalment, a la competència per fixar normes fiscals, que 
en seu dels impostos més importants (IRPF, societats) és de l’Estat, i només 
queda a la Generalitat la competència normativa parcial en seu de l’Impost de 
successions i donacions.

La primera pregunta que ens hem de fer és si els beneficis fiscal que la 
legislació estatal reconeix són aplicables també als patrimonis constituïts 
segons la llei catalana. Hem vist com les dues regulacions són diferents en 
la configuració del patrimoni: la llei estatal determina una transmissió de 
propietat dels béns a favor del beneficiari; la llei catalana crea una figura 
fiduciària, sense titular. Això pot portar a argumentar que si les normes 
de beneficis fiscals són d’interpretació estricta i restrictiva, i els beneficis 
fiscals s’atribueixen només als patrimonis constituïts segons la Llei estatal 
41/2003, aquests no seran aplicables a altres figures, com els constituïts 
segons el Codi Civil Català. Ara bé, entenem que hi ha suficients arguments 
per defensar l’aplicació als patrimonis catalans. En primer lloc, la mateixa 
llei estatal reconeix l’aplicació preferent de les lleis autonòmiques. Per altra 
banda, es pot argumentar que els beneficis fiscals tenen per objecte facilitar 
la protecció de persones en situació d’especial debilitat i que els beneficiaris 
dels patrimonis protegits regulats per la llei estatal i per la catalana són les 
mateixes persones. Això hauria de portar a un tractament fiscal idèntic, per 
evitar qualsevol classe de discriminació. Encara hauria de ser més evident 
aquesta conclusió respecte els beneficis fiscals de l’Impost de successions i 
donacions que estableix la llei catalana 19/2010, encara que aquesta norma 
faci referència només als patrimonis constituïts segons la Llei estatal, ja que 
la regulació dels patrimonis protegits va ser introduïda al Codi Civil Català 
amb posterioritat (llei 25/2010).
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després d’aquesta petita introducció, veiem quins són els beneficis fiscals 
que reconeix la legislació als patrimonis protegits:

1) dret a reduir la base imposable de l’IRPF de l’aportant en la quantitat 
corresponent al valor dels béns aportats, amb les següents condicions 
(art. 54 LIRPF):
a) Límit màxim anual de 10000 € per persona i 24250 € global si hi ha 

més d’un aportant, amb dret a reduir l’excés durant els quatre anys 
següents.

b) Valoració dels béns aportats segons les normes de l’Impost de 
Patrimoni.

c) no donen lloc a reducció les aportacions de elements afectes a una 
activitat econòmica.

d) L’aportant ha de ser parent en línia directa, col·lateral fins el tercer 
grau del beneficiari, o el cònjuge, tutor o acollidor. no pot ser el 
mateix beneficiari.

e) si es disposa del bé dins dels quatre anys següents, l’aportant ha de 
retornar la quantitat reduïda i els interessos moratoris.

2) L’aportació no suposa guany o pèrdua patrimonial per l’aportant (art. 
33.3.e LIRF).

3) L’aportació es considera renda del treball del beneficiari, i està exempta, 
amb les següents condicions (arts 17.2.k i 7w de LIRPF):
a) És renda del treball fins a 10000 € per aportant i any i amb un límit 

global de 24250 €. L’excés estarà subjecte a l’Impost de successions i 
donacions.

b) L’exempció té com a límit 3 vegades l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM), que suposa, per l’any 2012, una 
quantitat màxima exempta de 22.365,42 €.

4) La part de l’aportació subjecta a l’Impost de successions i donacions 
té una reducció del 90% de la base imposable (article 56 de la Llei 
catalana 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’Impost de successions 
i donacions).

5) Extinció: El caràcter fiduciari del patrimoni protegit català produeix 
que, quan s’extingeix, es produeix una transmissió del romanent en 
la forma prevista per l’aportant, o a manca de disposició, a favor del 
mateix aportant o dels seus hereus. Quan la transmissió es faci a favor 
de l’aportant no sembla que meriti cap impost. Quan es faci a favor de 
tercers, l’impost meritat serà el de successions i donacions, on el causant 
o donant serà la persona de l’aportant.








