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Article segon 

Els articles 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 
2024 i 2025 de la Llei d’enjudiciament civil queden redac-
tats de la manera següent:

«Article 2011

És necessària l’autorització judicial per alienar o gra-
var els béns de menors o incapacitats en els supòsits en 
què ho estableixi el Codi civil.

Article 2012

Per decretar l’alienació o gravamen és necessari:

1r Que la demanin:

a) El pare o la mare que tinguin la pàtria potestat del 
seu fill menor. Si aquest té més de dotze anys, també ha 
de signar la petició.

b) El pare o la mare que tinguin la pàtria potestat 
prorrogada sobre un fill incapacitat, que ha de prestar la 
seva conformitat o no, d’acord amb el que disposi la sen-
tència declaratòria de la incapacitat.

c) El tutor d’un menor d’edat. Si aquest té més de 
dotze anys ha de ser oït.

d) El tutor o el curador d’un incapacitat, si ho permet 
la sentència declaratòria.

e) El subjecte a tutela o curatela, quan no li hagi estat 
prohibit això o quan ho faci amb la conformitat del tutor o 
curador.

2n Que s’expressi el motiu de l’alienació o del grava-
men i la finalitat a què s’ha d’aplicar la suma que s’obtin-
gui.

3r Que es justifiqui la necessitat o utilitat de l’aliena-
ció.

4t Que s’oeixi el ministeri fiscal.

Article 2013

Quan la justificació a què es refereix el número 3 de 
l’article anterior s’hagi de fer per mitjà de testimonis, han 
de ser tres, almenys, i l’actuari ha de donar fe de conèixer-
los. Si no els coneix, ha d’exigir la presentació de dos tes-
timonis de coneixement.

Aquesta justificació s’ha de practicar amb citació del 
ministeri fiscal.

Article 2014

Feta la justificació i evacuades les audiències precepti-
ves, el jutge, sense més tràmits, ha de dictar interlocutòria 
que concedeixi o denegui l’autorització sol·licitada.

Aquesta interlocutòria és apel·lable a ambdós efec-
tes.

Article 2015

L’autorització s’ha de concedir en tot cas amb la condi-
ció d’haver-se d’executar la venda en subhasta pública, i 
apreuament previ si es tracta de drets de totes classes, 
excepte el de subscripció preferent d’accions, béns immo-
bles, establiments mercantils i industrials, objectes preci-
osos i valors mobiliaris que no cotitzin en borsa.

S’exceptuen d’aquesta regla les vendes fetes pel pare 
o per la mare amb pàtria potestat. Aquests la poden realit-
zar sense cap altre requisit que el d’haver-ne obtingut prè-
viament l’autorització judicial, amb audiència del minis-
teri fiscal i de les persones designades a l’article 205 de la 
Llei hipotecària.

12379 LLEI 15/1989, de 29 de maig, sobre modificació 
de determinats articles de la Llei d’enjudicia-
ment civil. («BOE» 130, d’1-6-1989.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono:

Article primer 

El títol IX del llibre III de la Llei d’enjudiciament civil 
rubricat «De les habilitacions per comparèixer en judici» 
queda redactat de la manera següent:

«Article 1994

Necessiten habilitació per comparèixer en judici els 
fills no emancipats, quan no estiguin autoritzats per a 
això per la Llei, o pel pare o la mare que exerceixin la 
pàtria potestat.

Article 1995

Només es pot concedir l’habilitació quan el menor no 
emancipat, sent demandat o seguint-li un gran perjudici si 
no promogués la demanda, es trobi en algun dels casos 
següents:

1r Trobar-se els pares absents i ignorar-ne el parador, 
sense que hi hagi motiu racional suficient per creure prò-
xim el seu retorn.

2n Negar-se el pare i la mare a representar en judici 
el fill.

Article 1996

En aquests expedients s’ha d’oir sempre el ministeri 
fiscal.

Article 1997

En la interlocutòria en què es concedeixi l’habilitació a 
un fill no emancipat també s’ha de manar que se’l prove-
eixi de defensor judicial.

Article 1998

No necessita habilitació el fill per litigar amb el seu 
pare o la seva mare.

Article 1999

Totes les qüestions suscitades per les habilitacions de 
menors no emancipats s’han de substanciar pel procedi-
ment establert per als incidents.

Article 2000

Mentre no recaigui sentència ferma, produeix tots els 
seus efectes l’habilitació.

Article 2001

Cessen els efectes de l’habilitació després que el pare 
o la mare es prestin a comparèixer en judici pel fill.»



Suplement núm. 11 Any 1989 124

En tot cas s’han de dipositar a l’establiment públic en 
què s’hagin de constituir els dipòsits judicials.

Article 2025

L’autorització per repudiar herències i llegats o per 
transigir sobre els drets dels menors o incapacitats l’han 
de demanar les mateixes persones que la venda de béns.

En l’escrit en què es demani s’ha d’expressar el motiu 
i l’objecte de la transacció, els dubtes i dificultats del 
negoci i les raons que l’aconsellin com a útil i convenient, 
i s’ha d’aportar el document en què s’hagin formulat les 
bases de la transacció.

S’han d’exhibir també amb l’escrit els documents i 
antecedents necessaris per poder formular judici exacte 
sobre el negoci.»

Article tercer 

En els articles 101, 128, 972, 975, 980, 989, 990, 992, 994, 
999, 1000, 1004, 1017, 1028, 1031, 1059, 1060, 1065, 1113 a 
1116, 1120, 1296 a 1298, 1305, 1383 a 1385, 1388, 1815, 1828 
a 1830, 1839, 1840, 1842, 1843, 1858, 1861, 1867, 1874, 1877, 
1878, 1920, 1921, 1983, 1986, 1988 a 1992, 2003 a 2007, 2027 
a 2029 i 2111 de la Llei d’enjudiciament civil, l’expressió 
«promotor fiscal» queda substituïda per «ministeri fiscal».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau de la Zarzuela, Madrid, 29 de maig de 1989.

JUAN CARLOS R.
El president del Govern,

FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Article 2019

Si no hi ha postura admissible, el tutor, el curador o, si 
s’escau, l’incapacitat amb assistència d’aquells, poden 
instar qualsevol de les pretensions següents:

1a Que se’l tingui per apartat i se sobresegui l’expe-
dient.

2a Que se l’autoritzi per a la venda extrajudicial pel 
preu i les condicions que van servir per a la subhasta.

3a Que s’anunciï segona subhasta amb la rebaixa 
d’un 20 per 100 en el preu.

En cas que opti per la segona pretensió, si dins de 
l’any de verificada la primera subhasta no pot realitzar la 
venda extrajudicial, pot demanar que se n’anunciï una 
altra amb la rebaixa indicada.

Article 2021

Quan la venda se sol·liciti per pagar deutes o una altra 
necessitat, es pot fer, a petició del tutor o curador o, si 
s’escau, de l’incapacitat amb l’assistència d’aquells, una 
tercera subhasta amb rebaixa d’un altre 20 per 100 sobre 
el tipus assenyalat en la segona.

Si tampoc en resulta postura admissible, es pot auto-
ritzar l’alienació extrajudicial pel preu assenyalat per a la 
tercera subhasta.

Article 2024

El preu s’ha de lliurar mentre es dóna l’aplicació cor-
responent a l’incapacitat, si està facultat per a això, o al 
tutor o curador si estan rellevats de fiança, o si les que 
tinguin prestades són suficients per respondre’n.


