CUSTÒDIA
COMPARTIDA: UNA
QÜESTIÓ DE
RESPONSABILITAT
CARME ORIOL I VINAIXA
PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA DONA

CONCEPTES


PATRIA POTESTAT/ GUARDA I CUSTÒDIA



GUARDA LEGAL/ GUARDA REAL



EXERCICI DE L’ AUTORIDAT PATERNAL



RESPONSABILITAT PARENTAL

REGULACIÓ ACTUAL






Acord entre les parts (Conveni Regulador)
El Jutge, a instancia de una de les parts, atenent
preferentment l'interès superior del menor.
Segons el Codi Civil és excepcional la custodia
compartida i es necessita l’informe favorable del
Ministeri Fiscal.

REGULACIÓ NOVA




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

CRITERIS PER A 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.

CRITERIS PER A 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.

INCOMPATIBILITATS




SEPARACIÓ DELS GERMANS (pot haver
justificacions)
SENTENCIA FERMA DE VIOLÈNCIA
FAMILIAR O DE GÈNERE o SI HI HA
INDICIS D’AQUESTA SITUACIÓ (Fills
víctimes directes o indirectes)

MODALITATS








TEMPS: dies, setmanes, mesos, meitat
d’un any, anys....
DOMICILI: convivència amb el menor
sempre al mateix domicilio (FAMILIAR) o
canvi al domicilio del progenitor
(FAMILIAR O NO)
RESPONSABILITATS: cada progenitor una
tasca o funció.
FORMA: mutu acord o decisió judicial

PLA DE PARENTALITAT
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.

PLA DE PARENTALITAT
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.

