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NOVETATS










Canvis lingüístics i de conceptes jurídics.
Ampliació de les parelles estables.
Equiparació parelles heterosexuals i homosexuals.
Equiparació de la parella estable al matrimoni.
Possibilitat d'atorgar pactes en previsió de la
ruptura de la parella.
Apropament del règimen econòmic de separació de
béns al de participació en els guanys
Potenciació de la Mediació familiar.

TIPUS DE FAMÍLIA






MATRIMONIAL
PARELLES ESTABLES
MONOPARENTAL
RECONSTITUÏDES

MATRIMONI
1) COMUNITAT DE VIDA ENTRE PERSONES
(heterosexuals o homosexuals)
2) IGUALTAT EN DRETS I DEURES: respecte, actuar
amb interès de la família, lleialtat, ajudar-se i
prestar-se socors mutu.
3) OBLIGACIONS: compartir responsabilitats
domèstiques, en especial, la cura i l’atenció dels
altres membres de la família, contribuir de forma
proporcional a les despeses familiars, informar-se
adequadament de la gestió patrimonial.

MATRIMONI
4) NO DISPOSICIÓ SOBRE L’HABITATGE FAMILIAR
O SOBRE ELS BÉNS D’ÚS ORDINARI
5) PRESUMPCIÓ DE DONACIÓ AMB LES
ADQUISICIONS A TÍTOL ONERÓS

6) POSSIBILITAT D’EXERCIR SIMULTÀNIAMENT

L’ACCIÓ DE DIVISIÓ DE COSA COMUNA
RESPECTE ALS BÉNS QUE TINGUIN EN
COMUNITAT ORDINÀRIA INDIVISA I
CONSIDERAR EN CONJUNT ELS BÉNS A
EFECTES DE FORMAR LOTS I ADJUDICAR-LO.

PARELLA ESTABLE







Concepte: Dues persones que conviuen en una
comunitat de vida anàloga a la matrimonial
Requisits ( art 234-1 i 234-2):
Majors de edat o emancipats
Sense impediment de parentiu.
Que no convisquin amb una altra parella
(matrimonial o de fet)
Dos anys de convivència (compta la
convivència anterior al 1 de gener de 2011),
descendència comuna o escriptura pública.

FAMILIES MONOPARENTALS
Concepte: Aquella que està formada per un o més fills/filles
menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una
sola persona i en depenen econòmicament (Decret 151/2009
de 29 de setembre, de suport a les famílies)
Requisits:
- Únic progenitor
- Persona viuda o situació anàloga.
- Persona separada o divorciada que té la guarda dels fills i no
rep la pensió aliments o és inferior al 50 % del l'IRSC (índex de
renda de suficiència de Catalunya) per cada infant. 331,99
durant 2011.
- L’altre progenitor està empresonat o hospitalitzat des de un
any o més.

FAMILIES RECONSTITUÏDES

1)

2)

1)

2)

Concepte: nucli familiar format, almenys, per una
parella i els fills/filles no comuns.
Facultats de la parella del progenitor ( art 236-14):
Dret a participar en la presa de decisions sobre els
assumptes relatius a la seva vida diària.
En cas de risc imminent per al menor pot adoptar les
mesures necessàries per al benestar del fill/filla
En cas de mort de la parella (art. 236-15)
Un règimen de relació (darrers dos anys de
convivència)
Atribució de la guarda (en interès del fill/filla)

EFECTES EN CAS DE
RUPTURA DE LA PARELLA
1.- GUARDA DELS FILLS/FILLES.
2.- PENSIÓ D’ALIMENTS.
4.- ATRIBUCIÓ DE L’ÚS DE L’HABITATGE
FAMILIAR (EN LA PARELLA SOLS EN CAS DE
GUARDA).
3.- PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA (MATRIMONI)
4.- PRESTACIÓ ALIMENTARIA (PARELLA
ESTABLE).
5.- COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE
TREBALL

GUARDA DELS FILLS/FILLES




S’ha de determinar la manera d’exercir la
guarda atenint-se al caràcter conjunt de les
responsabilitats parentals.
També l’autoritat judicial pot disposar que
la guarda s’exerceixi de manera individual si
convé més a l’interès del fill/filla

GUARDA DELS FILLS/FILLES
CRITERIS PER DECIDIR:
a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun
dels progenitors i també les relacions amb les
altres persones que conviuen a les llars
respectives.
b) L’aptitud dels progenitors per a garantir el
benestar dels fills i la possibilitat de procurarlos un entorn adequat, d’acord amb llur edat.
c) L’actitud de cadascun dels progenitors per a
cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima
estabilitat als fills.

GUARDA DELS FILLS/FILLES
CRITERIS PER DECIDIR:
d) El temps que cadascun dels progenitors havia
dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura
i les tasques que efectivament exercia per
procurar-los el benestar.
e) L’opinió expressada pels fills/filles.
f) Els acords abans d'iniciar-se el procediment.
g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els
horaris i les activitats dels fills/filles i dels
progenitors.

GUARDA DELS FILLS/FILLES
PLAN DE PARENTALIDAT
DEFINICIÓ: la manera en què ambdós progenitors
exerceixen les responsabilitats parentals

CONTINGUT:
a)El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment
b) Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada
progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.
c) La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si
escau, com s’han de repartir els costos que generin
d) El règim de relació i de comunicació amb els fills durant
els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

GUARDA DELS FILLS/FILLES
PLAN DE PARENTALIDAT
CONTINGUT:
e) El règim d’estades dels fills amb cadascun dels
progenitors en períodes de vacances i en dates
especialment assenyalades per als fills, per als
progenitors o per a llur família
f) El tipus d’educació i les activitats extraescolars,
formatives i de lleure, si escau
g) La manera de complir el deure de compartir tota la
informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.
h) La manera de prendre les decisions relatives al canvi
de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

PENSIÓ D’ALIMENTS






CONCEPTE: tot el que és indispensable per al
manteniment, l’habitatge, el vestit i l’assistència
mèdica de la persona alimentada, i també les
despeses per a la formació si aquesta és menor i per a
la continuació de la formació, un cop assolida la
majoria d’edat, si no l’ha acabada abans per una
causa que no li és imputable, sempre que mantingui
un rendiment regular.
TITULARS: cònjuge (mesures), fills/filles menors i
majors d’edat (no tinguin recursos propis i convisquin
amb un progenitor)
NECESSITATS ORDINARIES I EXTRAORDINARIES

ATRIBUCIÓ ÚS DOMICILI
FAMILIAR
CRITERIS :
1.- PREFERENTMENT AL PROGENITOR QUE TINGUI LA
GUARDA DELS MENORS MENTRE DURI AQUESTA.
2.- AL MÉS NECESSITAT (GUARDA COMPARTIDA, SENSE
FILLS MENORS O LA NECESSITAT ES PERLLONGARA A LA
MAJORIA D’EDAT). SOLS EN CAS DE MATRIMONI
3.- EXCEPCIONALMENT A QUI NO TE LA GUARDA
(MÉS NECESSITAT I QUI TÉ LA GUARDA COMPTA AMB
MITJANS SUFICIENTS PER COBRIR LA NECESSITAT
D’HABITATGE) SOLS EN CAS DE MATRIMONI.

DURACIÓ:

en els casos 2 y 3 té caràcter temporal i és
susceptible de pròrroga també temporal demanada almenys 6
mesos abans del venciment

ATRIBUCIÓ ÚS DOMICILI FAMILIAR
EXCLUSIÓ :a) Si el que seria beneficiari de l’ús per raó de la guarda
dels fills té mitjans suficients per a cobrir la seva necessitat
d’habitatge i la dels fills.
b) Si el que hauria de cedir l’ús pot assumir i garantir
suficientment el pagament en una quantia que cobreixi abastament
les necessitats d’habitatge d’aquests.
LÍMITS: l’atribució del seu ús queda limitada pel que disposi el títol de
possessió (arrendament o precari).
OBLIGACIONS: a) Les despeses ordinàries (conservació, manteniment i
reparació de l’habitatge, les de comunitat i subministraments, i els
tributs i les taxes de meritació anual) són a càrrec del beneficiari del
dret d’ ús b)Les despeses per raó de la seva adquisició o millora

segons el títol de constitució ( incloses les assegurances)

EXTINCIÓ: a) Finalització de la guarda b) millora de la situació
econòmica, matrimoni o convivència marital, mort del beneficiari i c)
venciment del termini o la seva pròrroga.

PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA
CONCEPTE: prestació econòmica per al cònjuge la situació
econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la
convivència, resulti més perjudicada.
OBLIGATS: cònjuge o els seus hereus (separació de fet de menys
d’un any o procediment en tramitació)
CRITERIS DE VALORACIÓ:
a) La posició econòmica dels cònjuges ( incloses, la compensació econòmica
per raó de treball o les atribucions derivades de la liquidació del règim
econòmic matrimonial)
b)La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la
família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d’un dels
cònjuges d’obtenir ingressos.
c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges ( segons edat i salut
i la manera com s’atribueix la guarda dels fills)
d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau

PRESTACIÓ COMPESATÒRIA
FORMA DE PAGAMENT: capital (béns o diners en 3 anys) o
pensió (període limitat, excepcionalment indefinida)
MODIFICACIÓ: millora la situació econòmica de qui la percep o
empitjora la de qui la paga.
EXTINCIÓ:
a) Per millora de la situació econòmica del creditor o per
empitjorament de la situació econòmica de l’obligat al
pagament.
b) Per matrimoni del creditor o per convivència marital amb
una altra persona.
c) Per la mort del creditor.
d) Pel venciment del termini pel qual es va establir.

PRESTACIÓ ALIMENTÀRIA
CONCEPTE: prestació econòmica necessària per a atendre
adequadament la sustentació d’un convivent.
CASOS: a) Si la convivència ha minvat la capacitat del sol·licitant
d’obtenir ingressos.
b) Si té la guarda de fills comuns, en circumstàncies en
què la seva capacitat d’obtenir ingressos resti minvada.
OBLIGATS: convivent o els seus hereus (separació de fet de
menys d’un any o procediment en tramitació)
FORMA DE PAGAMENT: capital (béns o diners en 3 anys) o
pensió (temporal, màxim de 3 anys o mentre duri la guarda)
MODIFICACIÓ O EXTINCIÓ: IGUAL QUE LA COMPENSATÒRIA
PRESCRIPCIÓ: un any des de l’extinció de la parella estable

COMPENSACIÓ ECOMÒMICA
PER RAÓ DEL TREBALL
CONCEPTE: si un ha treballat per a la casa substancialment més
que l’altre o per a l’altre sense retribució o amb una retribució
insuficient, té dret a una indemnització per aquesta dedicació
sempre que l’altre hagi obtingut un increment patrimonial
superior ( TAMBÉ EN CAS DE MORT)
CRITERIS DE VALORACIÓ: la durada i la intensitat de la dedicació
i, en cas de treball domèstic, el fet que hagi inclòs la criança
de fills o l’atenció personal a altres membres de la família que
convisquin amb la parella.
LIMIT : la quarta part de la diferència entre els increments dels
patrimonis dels membres de la parella. Increment si la seva
dedicació ha estat notablement superior.
PAGAMENT: normalment amb diners i en terminis no superiors als
3 anys.

DRETS HEREDITARIS
1.-ORDRE EN LA SUCCESIÓ INTESTADA:
1º FILLS + USDEFRUIT VIUDAL
2º CONJUGE O CONVIVENT DE LA PARELLA
ESTABLE
3º PADRE I/0 MARE
4º ASCENDIENTES
5º GERMANS
6º NEBOTS
7º COL·LATERALS DE QUART GRAU
8º GENERALITAT DE CATALUNYA

DRETS HEREDITARIS

2.- USDEFRUIT VIUDAL:

a) TITULAR: en la successions intestada el cònjuge i el
convivent no separat.
b) No es perd per contraure nou matrimoni ni per conviure en
parella.
c) COMMUTACIÓ (CANVI) de l’usdefruit universal per
l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència més
l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.
3.- QUARTA VIUDAL:
a) TITULAR: en la successions el cònjuge i el convivent no
separat no tingui recursos econòmics suficients per a
satisfer les seves necessitats.
b) QUANTIA: - La quantitat que calgui per a atendre les
seves necessitats, fins un màxim de la quarta part de l’actiu
de la herència.
- S’ha de tenir el compte : el nivell de vida
durant la convivència , el patrimoni relicte, l’edat, l’estat de
salut, els salaris o rendes que estigui percebent, les
perspectives econòmiques previsibles i qualsevol
circumstància rellevant.

DRETS HEREDITARIS
4.- PROPIETAT de la roba, del mobiliari i dels
estris que formen el PARAMENT de l’habitatge
familiar (no joies, objectes artístics o històrics i
béns de extraordinari valor)
5.- ANY DE VIDUÏTAT: Durant l’any següent a la
mort d’un, el supervivent que no sigui
usufructuari universal del patrimoni del premort
té dret a continuar usant l’habitatge familiar i a
ésser alimentat a càrrec d’aquest patrimoni,
d’acord amb el nivell de vida que havien
mantingut i amb la importància del patrimoni.

PENSIO DE VIUDETAT
A) CÒNJUGE SUPERVIVENT NO SEPARAT DE FET.

EXCEPCIÓ: en cas de defunció per malaltia comuna sobrevinguda
abans de contraure matrimoni REQUISITS: : 1 any matrimoni, fills o 2 anys
sumats als de parella de fet. No es compleix sols dos anys de pensió.
QUANTIA: 52 % o 70 % de la Base Reguladora.
B) SEPARACIÓ O DIVORCI.
REQUISITS: 1)No nou matrimoni o parella de fet
2) i que tinguin dret a una pensió compensatòria que
s'extingeix amb la defunció.
QUANTIA: en proporció al temps de convivència, garantint el 40% de la
pensió al cònjuge o parella supervivent.

PENSIÓ DE VIUDETAT

c) PARELLA DE FET.
REQUISITS:

1) Que els ingressos del sol·licitant en l’any anterior siguin menys del 25 %(sense)
o 50 %(amb fills) del total d’ingressos de la parella
2) Que els ingressos del sobrevivent siguin inferiors a 1,5 vegades el SMI en el
moment de la defunció (0,5 del SMI més per cada fill).
3) No tinguin impediment per a contraure matrimoni ni tinguin vincle
matrimonial amb una altra persona
4) Convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció de una
duració ininterrompuda no inferior a 5 anys (empadronament)
5) Registre de parelles de fet o Document Públic una antelació mínima de 2
anys o segons el que estableixi la legislació autonòmica al respecte(parelles
estables del Codi Civil Català)
QUANTIA: 52 % o 70 % de la Base Reguladora.

