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0. Introducció 

!
En primer lloc hem de dir que la figura del dot ha estat una figura essencial des de la seva 
recepció en el Dret romà pel que fa a l’establiment de nuclis familiars i per tant de conjunts 
patrimonials estables com a resultat de la funció de sosteniment de les càrregues familiars que 
complia el dot. La mateixa figura resultarà imprescindible per les dones en tant que a través de 
la restitució del dot tenien l’esperança d’obtenir un patrimoni amb el qual fer front a les seves 
pròpies despeses una vegada dissolt el matrimoni. Per aquest motiu se’ns planteja el dubte i la 
necessitat de veure que succeeix amb aquesta figura tant en el dret civil espanyol com en el dret 
civil català, per tal de poder veure els efectes que produeix la desaparició d’aquesta figura, la 
qual ha estat essencial per les funcions que portava implícites. !
Per tant quest treball té com a finalitat mostrar les vissicituds que presenta el règim dotal, al 
Codi Civil espanyol i en el dret civil de Catalunya, a partir de l’estudi de la situació en la qual es 
trobava aquesta institució en els textos normatius que regulaven el dot a partir del segle XIX 
fins la seva desaparici, amb la finalitat de veure quina evolució ha patit aquesta figura i com 
s’ha plasmat i tanmateix quins són els motius que han propiciat la desaparició del dot. !
L’essència del treball sorgeix a partir de veure com la desaparició d’aquesta figura, que d’una 
banda, tenia poca utilitat pràctica en el si del Codi Civil espanyol, no té pràcticament 
conseqüències pel que fa règim econòmic matrimonial que existia a Espanya en el moment i 
com per contra el règim econòmic matrimonial sota el Dret Civil català es veu afectat d’una 
manera importantíssima a partir de la desaparició d’aquesta figura i com l’ordenament jurídic 
s’ha adaptat per suplir el buit creat, cosa que es diferència amb el Codi Civil espanyol. !
Per tant l’objectiu proposat és respondre dues qüestions; en primer lloc, perquè es mantenia la 
regulació que es referia a la figura del dot en el Codi Civil espanyol, tot hi no tenir cap utilitat 
pràctica. En segon lloc, respondre perquè s’afirma que la desaparició del dot provoca la rigidesa 
del règim de separació de béns i tanmateix veure quines mesures s’han introduït per tal de 
pal·liar el buit que va generar la desaparició d’aquesta institució.  !
Per tal de respondre aquestes preguntes tractaré de forma separada l’evolució que ha patit el 
règim dotal al Codi Civil espanyol, i per tant a Espanya en general, de l’evolució que pateix la 
mateixa figura en el Dret Civil català fins a l’actualitat. !
Abans de realitzar aquesta tasca considero vital realitzar en un primer instant una 
contextualització històrica del dot i del règim jurídic en el qual es trobava aquest per tal de crear 
un marc conceptual clar sobre aquests extrems que ens pugui servir d’enllaç i punt connector 
amb la regulació del dot a l’època moderna la qual serà el nostre punt de partida pels altres dos 
blocs, el del Codi Civil espanyol i el del Dret Civil català en general. 
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La contextualització històrica la començarem fent un breu esment històric de la recepció del dret  
comú en general en el nostre país. Per en un segon moment tractar de forma més específica la 
matèria que ens interessa com és la situació del règim dotal tant en el Dret romà com en el Dret 
germànic. Per acabar farem una menció dels que són els textos que considerem rellevants per 
entendre el llegat i la situació en que va arribar a l’època moderna el dot. !
Arribats a aquest punt procedirem a respondre la primera de les qüestions plantejades, és a dir, 
perquè es manté l’extensa regulació del dot en la promulgació del CC al segle XIX. Cal dir que 
la resposta l’analitzarem a través de l’evolució del text normatiu de referència de finals del segle 
XIX, el qual és el Codi Civil espanyol. A aquest efecte en primer lloc considero rellevant tractar 
com influeix en la desaparició del dot l’entrada del règim econòmic matrimonial de comunitat 
de guanys en l’ordenament jurídic castellà. En segon lloc veurem quin règim jurídic se li 
reconeixia al dot en el text original del Codi Civil espanyol, així com en els moviments anteriors 
a la promulgació d’aquest. Mentre que per acabar analitzarem com han afectat a la figura del dot 
les progressives modificacions del text legal al qual ens estem referint fins a parlar de la situació 
actual en la qual es troba aquest. Tots ells, aspectes importants, segons la meva opinió, a tenir en 
compte alhora de pretendre respondre la qüestió proposada. !
Pel que fa a l’altre qüestió plantejada, és a dir, perquè la desaparició del dot és causa de la 
rigidesa del règim de separació de béns que hi havia a Catalunya i tanmateix veure com 
l’ordenament jurídic català s’adapta al buit creat per aquest i corregeix la referida rigidesa del 
règim de separació de béns. !
El punt de partida d’aquest bloc serà una breu síntesi sobre el règim econòmic matrimonial que 
existia a al segle XIX, per tal de conèixer aquest, però on començarem a entrar en matèria 
tractant textos normatius serà a partir del segle XX mitjançant l’anàlisi del règim jurídic del dot 
que establia la Compilació de Dret Civil de Catalunya i el successiu Text Refós de la 
Compilació de Dret Civil de Catalunya en el qual es plasma la desaparició d’aquesta figura. 
Tractament jurídic que considero rellevant per veure els factors que van provocar que s’establís 
a Catalunya un règim de separació de béns en sentit estricte i poder explicar els motius 
d’aquesta rigidesa i per tant també detallarem quins són els motius que propicien la desaparició 
d’aquesta figura. !
En aquest mateix bloc referent al Dret Civil català, volem tractar la resposta que té l’ordenament 
jurídic català davant el buit que provoca la desaparició del dot i per tant la resposta que dóna 
aquest enfront la rigidesa del règim de separació de béns. A aquest efecte, seguint l’anàlisi de 
textos normatius, considero rellevant d’estacar la importància que va tenir la Llei de relacions 
patrimonials entre cònjuges, en tant que inserta mesures correctives per atenuar els efectes de la 
rigidesa del règim econòmic matrimonial que propicia la desaparició del dot. Per acabar 
comentarem l’evolució dels altres textos jurídics que actuen com a marc regulador d’aquesta 
situació en el Dret Civil català com és el Codi de Família i l’actual Codi Civil de Catalunya per 
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veure com es confirmen i desenvolupen les mesures correctores de la situació que havia deixat 
la supressió del dot, tot hi no entrar en profunditat en la temàtica ja que no és un aspecte 
rellevant per les qüestions plantejades en aquest treball. !
Una vegada proposada la sistemàtica del treball. Per aconseguir l’objectiu proposat ens basarem 
en la recerca de manuals de Dret Civil, tan espanyol com català, així com en la recopilació 
doctrinal de revistes jurídiques contraposant-ho amb les corrents jurisprudencials del moment 
sobre aquest àmbit. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1. Contextualització històrica del dot !
La voluntat d’aquest bloc és fer una aproximació històrica sobre la matèria la qual tractarem 

durant el treball proposat, aquesta no és altre que la institució del dot i l’essència d’aquest, al 

segle XIX. Específicament, en primer lloc, estudiarem la seva recepció en el nostre ordenament 

vigent des dels seus inicis al segle XII fins al segle XVIII. Per en un moment posterior realitzar 
un anàlisi de les diferències que existien durant aquest moment temporal entre el règim dotal 

que trobàvem en el Dret romà en contraposició amb aquest mateix del Dret germànic. Per tal de 

formar un marc conceptual clar per poder tractar els extrems proposats en la resta de blocs.  !
Cal dir que aquest bloc està encaminat a conèixer el règim que tenia el dot en el Dret romà 
talment que serà rellevant per l’estudi de la figura que tenim la pretensió de realitzar en un 
moment posterior ja que servirà de base per la regulació que se’n fa d’aquesta institució fins el 
segle XIX, en tant que entre aquests períodes hi haurà canvis però no podem dir que siguin 
substancials i per tant el que tractarem en aquest bloc ens servirà d’enllaç i punt de partida per 
tractar els següents. Amb aquesta finalitat aquest tindrà un caràcter merament introductori i 
sense voluntat d’estendre’ns molt per tal d’aprofundir en l’objectiu proposat, trobar la resposta a 
les qüestions plantejades pels següents blocs. !
1.1. La recepció del dret comú !
En primer lloc procedirem a fer una breu síntesi de la història de la recepció del dret al nostre 

país. Com ja sabem el nostre sistema es basa en la pràctica totalitat en el llegat que ens ha deixat 
la cultura romana, mitjançant la romanització. Tal i com apunta l’autor Arnau Moya  el Dret 1

romà, en consonància amb els moviments sociopolítics del moment, va penetrar a la Península 

com a conseqüència de la colonització romana. El seu màxim exponent serà en l’Edat Mitjana 

amb la recepció del Corpus Iuris Civilis de Justinià, sobre les quals es redacta el Código de las 

Siete Partidas de Alfonso X el Savi. Però cal dir que en un moment anterior, el Dret germànic 

s’instaura a Espanya amb la invasió dels pobles bàrbars a molts dels furs municipals que anaven 

apareixent durant l’alta Edat Mitjana, essent el màxim exponent d’aquesta tradició el Liber 

iudiciorum, traduït posteriorment al romanç com el Fuero Juzgo, sobre el quals degut a la seva 
importància ens referirem més endavant. Segons l’autor, un dels fets importants que han influït 

en l’evolució del Dret civil espanyol ha estat la fragmentació de la península en diversos regnes, 

en els qual regia un Dret civil diferent. !
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Tal i com apunta Iglesia Ferreirós  l’inici del dret que ens ha arribat en l’actualitat no es pot 2

entendre sense tenir en compte que va ser assumit el Dret romà comú a l’imperi i transformat 

per els reis visigots de forma autònoma, cosa essencial per tal de poder conèixer aquest 
fenomen. !
Per recepció entenem aquell fenomen consistent en l’acceptació en els diferents pobles europeus 

del Dret comú format pel Dret justinianeu, el Dret feudal, incorporat en el volumen parvum i el 

Dret canònic acompanyat amb la interpretació que en fan els juristes, fonamentalment, italians. 

Això és així arran que es detecta en els diferents regnes peninsulars, durant els segles XII i XIII, 

la presència de llibres de Dret romà justinianeu, és a dir el Corpus Iuris Civilis i de dret canònic, 

les disposicions que s’agruparan en el Corpus Iuris Canonici.  !
Per tant la recepció és el simple acte d’haver de rebre alguna cosa que ve de fora, amb el que cal 

comptar a partir del moment que ha arribat, davant el qual es pot reaccionar tan positivament 
com negativament. Els ordenaments jurídics peninsulars són els que determinaran en quina 

mesura es rep el dret que prové de fora.  

!
El Dret comú, tal i com diu l’autor abans esmentat, arriba a la Península a través de dues vies; 

mitjançant la transmissió oral o mitjançant la transmissió escrita. Pel que fa a la via oral, hem de 

dir que és representada pels estudiants hispans que deixen la Península per dirigir-se a Bolonya, 

el gran centre d’atracció d’estudiants de dret durant tota l’edat mitjana, per iniciar-se en els nous 

estudis, incentivats per la voluntat d’adquirir coneixements, per després retornar als seu lloc 

d’origen i d’aquesta manera transmetre el Dret comú de forma oral. Pel que fa a l’arribada a 

través de l’escriptura, hem de dir que apart de les obres que portaven els estudiants, el que ha 

contribuit en major part a la difusió d’aquest dret són les obres de caràcter pràctic, i d’entre elles 

les que tenen més eficàcia són les que es dediquen a exposar l’anomenat procés romà-canònic i 

les dirigides a difondre els nous formularis. Una altre via, d’introducció d’aquest dret a la 

Península és a través de les solucions que donaven a Roma com a resultat del recurs 
d’apel·lació. !
És a partir que els monarques compten amb aquestes normes de Dret comú, per tal d’imposar 

l’ordenament als seus súbdits, que podem parlar sobre la consolidació d’aquest. A partir 

d’aquest moment el Dret comú s’invoca, s’aplica i s’estudia, essent el signe més evident 

d’aquesta consolidació el fet que apareixen els primers estudis Peninsulars així com l’aparició 
dels primers centres de còpia de textos jurídics. 
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Per tant, arribats a aquest punt podem dir que l’aportació de la recepció d’aquest nou dret a la 

península es basa principalment d’una banda a l’aparició d’un dret nou i d’altra banda com a 

condició de la primera aportació, l’aparició d’uns juristes nous, els quals podem dir que eren 

professionals.!!
1.2. Els règims dotals en general 

!
Un cop vist el fenomen de la recepció en general, trobo interessant que ens fixem en la figura 
central del nostre anàlisi, és a dir el dot. D’aquesta manera començarem detallant 
característiques comunes o generals del règim dotal tan en el Dret romà com en el Dret 
germànic, per en un moment posterior tractar de forma separada i més acurada les vissicituds 
del règim dotal en el Dret romà i en el Dret germànic. 

!
Inicialment podem dir que la denominació d’aquesta figura que pretenem estudiar, tal i com 
estableix Garcia Martín , és la mateixa pels dos sistemes tan pel Dret romà com pel Dret 3

germànic, és a dir la dos llatina, a la qual ens referirem com a dot. Com hem vist la terminologia 

utilitzada era la mateixa pels dos sistemes, però la significació i la naturalesa d’aquesta figura 

no ho és. D’una banda, en el cas germànic el dot estava concebut com aportació del marit a la 

família de la dona o a la dona mateixa, el que s’entenia per preu vil del cos de la dona. D’altra 

banda, en el cas romà, s’entenia el dot com una aportació que la dona fa al marit per contribuir a 

les càrregues del matrimoni i tenir aquesta un mitjà de subsistència en cas de viduïtat o divorci. 

Aquest fet, la diferent significació, ens fa plantejar des de diferent punt de vista el nostre anàlisi. 
En tant que per aquest autor, el concepte de dot ha anat variant, ja que en l’època romana 

representa l’aportació de la dona al matrimoni, en els codis germànics i durant tot el període de 

l’alta edat mitjana, aquest concepte passarà a designar exclusivament l’aportació que realitza el 

marit, per passar una altre vegada al segle XIII a definir de nou la contribució femenina del dot. 

!
Arribats a aquest punt realitzarem un anàlisi per separat d’aquesta primera diferenciació, la qual 
ens ve donada per la diferent naturalesa de cadascuna d’aquestes figures. Per aquest motiu 
considero rellevant estudiar d’una banda el model de dot tal i com estava concebut en el Dret 

romà Clàssic i en Dret romà de l’època de Justinià i d’altre banda el model germànic de dot, 

tractant de forma més amplia aquesta figura en el Dret romà.!!!!!!
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1.2.1. El règim dotal en el Dret romà 

!
En aquest apartat realitzarem l’estudi de la figura del dot en el Dret romà. Per tal d’assolir 
aquesta finalitat en primer lloc farem una delimitació general del marc en el que es troba el dot 
per en un segon moment tractar aspectes com el concepte i classes de dot, el règim jurídic de 
constitució d’aquest així com el fenomen de la restitució del dot i per últim, en tant que 
realitzem l’anàlisi des d’un punt de vista patrimonial, tractarem els béns parafernals, els quals 
podem dir que són necessaris per entendre la figura del dot i l’evolució que aquesta 
protagonitzarà. !
1.2.1.1. Consideracions prèvies !
En primer lloc García Martín  estableix que el matrimoni dotal és la formula més utilitzada. És 4

una figura pròpia del Dret romà Clàssic i el Dret romà Justinianeu, en els quals el dot apareix 

com la donació característica de tot matrimoni legítim, constituït pel pare, la pròpia filla o un 

tercer, a favor del marit, el qual es converteix en propietari. En aquella època, tal i com estableix 
l’autor, era un mecanisme utilitzat per les famílies romanes per mantenir el seu nivell o classe 
social. !
En aquest sentit considero important tractar la dicotomia que formen dot i matrimoni, en tant 
que des d’aquests temps ja eren dos conceptes que van enllaçats els quals sense l’existència 
d’un no es pot pressuposar l’existència de l’altre: 
 

!
Com podem veure en aquest fragment del Digest, es confirma la necessitat que existeixi 
matrimoni per tal que pugui existir dot, quan el jurisconsult estableix que si no hi ha matrimoni 
no es podrà parlar de dot. Per tant reafirma la posició que venim mantenint. !
Per conèixer en profunditat aquesta relació paral·lela ens pot servir d’utilitat el que estableix 

Suárez Blázquez . Aquest autor ens parla de l’existència de la figura del matrimoni des dels 5

temps inicials, essent en els seus orígens una institució nuclear bàsica de l’estructura social, el 
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que garanteix la perpetuació de les famílies, l’atribució de drets i obligacions dels cònjuges o la 

posició dels fills davant l’ordenament legal. Establint alhora que el dot és un dels mitjans que 

possibilita el sosteniment de les càrregues i gravàmens que tots els matrimonis porten inherents. 
El conjunt de béns compresos dins el dot té la finalitat principal de sustinere onera matrimonii, 

com acabem de dir. Una altre de les funcions que té aparellades el dot és la funció de ser una 

reserva financera per els casos de dissolució o mort de l’altre cònjuge.  

!
Hem de dir que aquesta pràctica, la del dot, és considerada a l’època com una obligació social 

però a més a més com un símbol de prestigi i de compliment amb la moral del moment, el que 

serien els honor matrimonii. Cal dir a aquest efecte que no existia la obligació jurídica de dotar 
però, com ja hem dit a més d’ajudar a les càrregues familiars assegura un posició social digne a 
la dona, alhora que també complia la funció de ser una mesura dissuasiva per evitar divorcis 
arbitraris. !
A aquest efecte no serà fins l’any 212 amb la constitutio Antoniniana del fill de Sepitmo Severo, 

Carcalla, la qual concedia la ciutadania romana a tots els habitants de l’Imperi, que no es 
convertiria en jurídicament vinculant i obligatòria aquesta obligació de dotar el pare a la filla 
que fins el moment era moral, com ja hem dit. !
Era tal el vincle que en l’època quan la família de la dona no disposava del necessari per dotar, 

les dones queien en estat d’infàmia, amb la reducció de drets que aquest fet comporta, pel fet 

d’haver contret matrimoni sense dot. Ja que no només estava concebut com un bé per la família, 

sinó que la figura del dot respecte del matrimoni era considerada un bé per l’interès general de 

la societat. !
Pel que fa al dret de família en general, la família romana era agnatícia per tant allò decisiu no 
era el parentesc sanguini, cognatio, sinó el fet d’estar sotmeses varies persones a la patria 
potestas d’un paterfamilias comú. Paterfamilias no significarà progenitor sinó més aviat pare de 
família o cap de la família. Cal dir com apunta el mateix J.Miquel  aquesta relació es podia 6

extingir si un patermafamilias venia successivament tres vegades a un fill, que tal i com apunta 
Kunkel  aquesta norma tenia el seu origen en el desig d’impedir que s’explotés excessivament la 7

capacitat de treball dels fills de la família. !
Cal recordar, tal i com estableix el mateix García Martín, que el dot romà com a peculiaritat 
respecte la resta, inserta la màxima nuptias non concubitus, sed consensus facit. A través del 
qual es permet equiparar en quant a efectes jurídics els esponsalls amb el matrimoni mateix, el 
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que fa que encara que el dot apareix com a vincle o requisit de celebració del matrimoni, no vol 

dir que apareix com a vincle de consumació, per tant no cal la consumació explícita entre els 
dos cònjuges perquè s’entengui que cal aportar el dot, sinó que el moment temporal que inicia 

l’obligació és la celebració del matrimoni. Per això en l’època clàssica, es podia celebrar el 

matrimoni encara que el marit morís abans de la consumació d’aquest, i per tant el fet que la 

dona quedés vídua però verge, no la incapacitava per a reclamar el dot. Per contra en una etapa 

posterior, a través dels esponsalls, es considera que la dona passa a la titularitat de l’home en el 
moment de la seva entrega, és a dir en el moment en què perd la virginitat, i no en el moment de 

la celebració del matrimoni.  

!
El que acabem de comentar, serien els inicis del matrimoni amb un caràcter estrictament 

consensual, el qual propugnarà l’església catòlica, el qual no serà totalment establert a tot 

Occident fins a la celebració del Concili de Trento, per tant ja no estaríem parlant pròpiament de 

l’època romana i només farem referència a la importància d’aquest en relació a la figura del dot 
durant tota aquesta època posterior. !
Segons Gaudemet  el dot romà és una eina que ens pot servir per distingir entre un matrimoni 8

legítim, el qual és real i com a tal s’entrega la dot, i un concubinat. Però a més a més li atribueix 

al dot la funció d’eina que ens servirà per identificar als successors, és a dir, els fills de la dona 

legítima, respecte de la resta de fills, ja siguin adulterins o naturals però fora d’un matrimoni 

legítim és a dir que fos un concubinat i per tant hi hagués una diferenciació social. 

!
El fet que el dot romà es trobi dins un sistema de caràcter agnatici, suposa, tal i com apunta 

García Garrido  la consolidació del règim de separació de béns pel que fa al règim econòmic 9

matrimonial, inclús des de l’època de Justinià, al assegurar la restitució del dot, amb la 

preferència d’aquesta per sobre de la resta de creditors i amb preferència a la dissolució del 

matrimoni, amb la finalitat que servís com a sosteniment per la dona en cas de viduïtat o 
dissolució. Extrem el qual tractarem més endavant. !
En aquest apartat considero rellevant fer una breu menció i diferenciació dels tipus de 

matrimoni, els qual són els matrimoni cum manu i els matrimonis sine manu. Tal i com estableix 
J. Miquel , d’una banda, la manus significa el poder marital, representada amb el símbol de la 10
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mà . Quan el marit adquireix la manus sobre la dona, aquesta perd tota la facultat patrimonial, i 11

per tant com diu l’autor es tractaria d’un règim d’absorció de béns, en tant que tota aportació 
que es realitzés a matrimoni hauria de passar forçosament a la propietat del marit. Per tant en 
aquesta tipologia de matrimonis la figura del dot apareix per compensar la pèrdua dels drets 
successoris de la seva família d’origen, en tant que si no marxés de l’àmbit familiar en el qual es 
trobava tindria dret a la successió que li pertoqués. D’altra banda, els matrimonis sine manu, és 
a dir sense manu, són considerats matrimonis lliures. D’aquesta manera si la dona contreia 

matrimoni sine manu, aquesta no passava a formar part d’un nou pater familias, però la seva 

família corria un risc com era la pèrdua del dot de la dona per la dissolució del matrimoni degut 

a mort o divorci i alhora es provocaven tensions pel fet que la dona no havia abandonat el seu 
àmbit familiar en el supòsit de la mort del pare de família. Per tant el fet característic d’aquest 

tipus de matrimoni és que no es passa a formar part de l’esfera de protecció de la família que 

acull a la dona. Per tant a diferència de la tipologia de matrimonis vista anteriorment, en aquesta 
tot el que adquireixi la dona reverteix automàticament en el seu benefici, per tant com apunta 
l’autor abans esmentat podem dir que hi havia un règim molt semblant al de la separació de 
béns del marit, i per tant no participaria de la successió que obrís aquest en els casos que hem 
comentat anteriorment. !
Per tant com a conclusió hem de dir que les principals característiques, les quals hem d’assolir, 

del règim dotal en el Dret romà són dues; en primer lloc que estem parlant d’una figura de dot 

que té la naturalesa de directe i que el seu concepte de règim matrimonial està basat i es regeix 

pel consens matrimonial, en tant que merita o es produeix la necessitat de l’aportació del dot a 
partir que existeix el consens entre els dos cònjuges o les seves respectives famílies per a 
contraure matrimoni i per tant amb la celebració d’aquest. !
Hem de dir que la situació tractada fins el moment es complementa amb dos principis que 
actuen sobre la propietat, tema que ens ocupa. El primer d’aquests principis és el de la 
praesumptio muciana, a partir de la qual totes les adquisicions de la dona es presumeixen que 
procedeixen del marit. El segon principi que hem de destacar és una prohibició que actuava en 
les relacions entre els cònjuges, la qual es basava en la prohibició de donacions entre cònjuges 
per tal d’evitar l’empobriment del cònjuge en el que predomini l’efecte. La jurisprudència 
tendirà a limitar els efectes de la prohibició en tant que es limita aquesta prohibició exceptuant 
els regals i establint una convalidació per els casos que el donant morís sense revocar la 
donació, tal i com apunta el mateix J. Miquel . 12

!
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Com hem dit la concepció del dot anava lligada amb la del matrimoni, i els dos estaven pensats 

en un inici per crear un vincle d’unió durador i irrevocable. Com a conseqüència de la 

irrevocabilitat del matrimoni, i de l’aspiració d’aquest a durar per sempre també afecta això a la 

figura del dot, el qual també està destinat a la perdurabilitat i per això s’incorporava i es 

confonia amb el patrimoni del marit, tal i com podem veure que ja venia reconegut en l’època; 
 

!
El patrimoni de la dona aportat en dot es confonia amb el patrimoni del marit, essent aquest 
debat un dels que centrarà els escrits dels jurisconsults, centrant-se en si el patrimoni del dot 
pertanyia a la dona o per contra al marit, per tant a continuació tractarem l’evolució que pateix 
aquesta concepció del dot per tal d’arribar al punt de partida necessari per tal de poder tractar el 
concepte i les classes de dot. !
Pel que hem vist, la família agnatícia propicia l’aparició de mecanismes de garantia per la dona, 

i en el cas concret que ens ocupa la figura de la restitució, en tant que ja no es preveia que el 

matrimoni durés per sempre no es podria introduir de forma perpetua el dot dins el patrimoni del 

marit, sinó que s’havia de facilitar la recuperació per part de la dona d’aquest. Passant a ser 

considerada com de la dona el patrimoni dotal a partir que neix la actio rei uxoriae, la qual 

habilitava en un inici la facultat de restitució a través de la responsabilitat per culpa del marit.  

 

!
A partir d’aquest text en el qual s’atribueix com a base de la restitució la culpa o la 
responsabilitat del marit, fet que ens assenyala el canvi de concepció que s’estava produint, 
podem afirmar que aquests no li pertanyen a ell i tàcitament s’introdueix la conscienciació 
social sobre la pertinença del dot a la dona. Hem de dir però, tot hi la consciencia social de 
pertinença del dot a la dona a la qual ens acabem de referir, que durant l’època republicana 
seguirà dominant l’antiga concepció de dot com a definitiva aportació al marit o al seu 
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paterfamilias, essent aquests casos de restitució l’excepció de la norma general, en el sentit que 
apunta García Garrido.  13

!
Seguint amb el debat proposat considero rellevant veure el que establia Trifonino, en tant que 
segons la meva opinió és força rellevant el que estableix aquest jurisconsult, ja que realitza una 
omissió de les disputes doctrinals sobre si el dot pertany al marit exclusivament o per contra 
també li és de propietat a la dona, i ens pot servir la seva afirmació per esclarir els dubtes sobre 
la propietat del dot: 

!
En aquest sentit el jurisconsult afirma simplement que el dot, el qual durant el matrimoni es 
troba entre els béns del marit és també de la dona, quamvis in bonis maritus est, mulieris tamen 
est, en tant que segons aquest al estar constituit per ella o en favor d’ella i estar destinat al 
matrimoni i a les seves necessitats, se li ha de restituir en la dissolució del matrimoni com un 
patrimoni propi.!

!
Per tant podem dir que es realitza un tractament amb el corrent doctrinal majoritari fins el 
moment el qual concebia el dot com a patrimoni del marit, per establir que aquest li pertany a la 
dona i aquesta és la propietària d’aquest patrimoni dotal. 

!
Abans de passar a tractar pròpiament el concepte i les classes del règim dotal en el Dret romà 
considero rellevant comentar les reformes i innovacions justinianes en matèria dotal, tal i com 
veurem a continuació, les quals pretenien adequar el règim dotal a les noves circumstàncies 

socials existents. Podem dir que, tal i com apunta García Garrido , Justinià en primer lloc té la 14

voluntat de realitzar un desenvolupament teòric del règim dotal a través de la fonamentació 
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doctrinal d’aquesta figura i en segon lloc afavorir la condició de la dona i assegurar per tots els 

mitjans possibles la destinació dels béns dotals a la família. 

!
A aquest afecte trobo interessant analitzar la constitució de l’any 529, CI.5.12.30 pr. i 1: 

!
Aquest fragment és decisiu en el canvi de mentalitat que estàvem apuntat, ja que encara que 
l’emperador Justinià seguia reconeixent formalment com a propietari del dot al marit, amb la 
voluntat que hem comentat d’afavorir a la dona, establia que en tant que es consideri el marit 
com a propietari del dot la dona disposa del dret a una hipoteca legal privilegiada sobre els béns 
d’aquest, en cas contrari s’havia de reconèixer a la dona com a propietària del dot i restava 
facultada aquesta a exercitar la corresponent acció reivindicatòria per tal de poder recuperar els 
béns dotals que li pertanyen. !
D’aquesta manera podem dir que s’acaba amb el debat doctrinal que s’inicia en el dret clàssic, 
consolidant-se en el dret post clàssic i justinianeu, caient la balança del costat de la dona, a la 
qual se li reconeixeran per primera vegada un seguit de drets que fins aleshores no se li 
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reconeixien causant a la pràctica un gran greuge per a les dones i les seves aspiracions 
patrimonials. !
1.2.1.2. Concepte i classes de dot 

!
En primer lloc, hem de dir  que la figura del dot no és una institució la qual ha estat immòbil 
durant tota la història del Dret romà, sinó que aquesta corrent doctrinal es declara partidària de 
considerar el dot com el resultat d’un desenvolupament comercial com de l’afirmació de 
l’autonomia familiar enfront els sistema col·lectiu de la gens el qual caracteritza la època 
republicana, considerant el dot en un primer moment com l’herència anticipada de les dónes 
romanes. Herència anticipada que segons del Castillo  la qual constitueix una emancipació de 15

la dona romana afavorida per la constant absència dels marits de Roma com a conseqüència de 
l’obligació d’acudir a les campanyes militars, permetent així a les dones per interès públic 
convertir-se en autèntiques propietàries. !
Partint de la base de l’acceptació que la propietat del dot li correspon també a la dona, segons J. 
Miquel , el dot és el conjunt de béns que la dona o un tercer en el seu nom entrega al marit per 16

ajudar al sosteniment de les càrregues del matrimoni. Aquest concepte sorgeix pròpiament dels 
matrimonis cum manu, però s’estén al matrimoni sine manu, com ja hem vist. Aquest fet 
propicia que el marit es faci propietari del dot, però hem de dir que l’autor fa referència a una 
propietat funcional en tant que el dot té una funció específica que ha de complir en la família i 
per tant la propietat del marit només es mantindrà mentre existeixi aquesta funció i quan aquesta 
deixi d’existir s’haurà de restituir el dot a la dona o als seus hereus. !
García Garrido  diu que el dot constitueix el centre de tota la complexa regulació romana dels 17

béns matrimonials i al mateix temps és el màxim exponent patrimonial en les relacions entre 

cònjuges. També estableix que no hi ha un concepte concret d’aquesta figura sinó que el seu 

concepte depengué de la voluntat dels juristes d’adequar aquesta figura a les exigències de la 

pràctica. Però el que si que afirma l’autor és que el dot és una particular massa de béns 

destinada al matrimoni i regulada i concebuda com un ens patrimonial propi. El mateix ens diu 

que els cònjuges hauran de respondre per aquest patrimoni, però no ho faran de forma equitativa 

en tant que el marit assumirà la funció clara com a titular i administrador dels béns 

matrimonials mentre que la dona es mantindrà en un segon terme. L’autor estableix que s’ha 
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considerat històricament com a dot l’aportació de la dona a l’home, encara que en segons quin 

moment temporal no es considerés jurídicament pertinent a la dona ni tingués aquesta la 

garantia de la restitució, però ho assimilen en tant que s’atribueix a una conseqüència de la 

pròpia estructura de la família i al matrimoni primitiu, però res no vol dir que no podem parlar 

obertament de dot, pel que se’n desprèn a la pràctica. 

!
Pel que fa a les classes de dot, hem de dir que la doctrina ha realitzat dues classificacions 
diferents segons, en primer lloc la procedència d’aquest dot i en segon lloc segons si existeix 
transmissió efectiva de la propietat de la dot. !
Essent així, García Martín , ens parla de la dos profectícia, com aquell que ve constituit en 18

general pel pare de la dona, amb la obligació imposada a la filla de restituir a aquest la seva 
administració en els casos de divorci i de fer-se’l seu quan aquest mori. Aquest dot faria 
dependre la seva propietat i per tant l’estatus social de la filla del pare i en segon terme del 
marit, el qual era el propietari d’aquest durant el matrimoni i per tant també n’era 
l’administrador, encara que en un moment posterior l’hagués de restituir. Aquest fet propicia que 
les dones romanes resultin ser com eternes menors d’edat en tant que estaran sotmeses a la 
tutela, és a dir manu o patria potestas, de la qual el dot n’és el símbol contractual, valorada en 
funció de la quantia dels béns que s’aporten al matrimoni. Una altre tipologia de dot, segons 
aquesta classificació és la dos adventicia, el qual fa referència al dot constituït per qualsevol 
altre persona que no sigui el paterfamilias, incloent el dot constituït per la mateixa dona. Cal dir 
que alguns autors també parlen de la dos recepticia fent referència a aquell dot en què en el 
moment de la seva constitució ja s’estipula la seva restitució. !
Pel que fa a l’altre classificació que hem esmentat anteriorment, els dos tipus de dot que podem 
diferenciar són, el dot estimat o dot inestimat, segons si s’avaluen o no els béns dotals. En el cas 
del dot inestimat els béns no s’avaluen. Però en el cas que aquest sigui estimat i per tant hi hagi 
una avaluació dels béns constituïts en dot, podem dir que es poden dividir en dos subgrups tal i 
com apunta J.Miquel  pot tenir naturalesa taxationis causa, és a dir rep aquest nom en tant 19

només té la voluntat de taxar i avaluar la responsabilitat del marit en cas de restitució o 
venditionis causa, a través del qual es passa el risc de la pèrdua de la cosa totalment al marit, per 
tant hi ha una transferència de la propietat al marit pel preu que resulti de la taxació i aquest 
tindrà que fer front a les conseqüències normals que es deriven de la propietat. 

!!!
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1.2.1.3. Constitució del dot !
Pel que fa a la constitució del dot, trobo interessant analitzar la classificació de les formes de 
constituir aquest que realitza J. Miquel  segons el Dret clàssic i segons el Dret post clàssic. 20

!
En el Dret clàssic hi havia tres formes de constituir el dot: en primer lloc dotis datio, que 
s’ocupava de la transmissió de la propietat dels béns a través de la mancipatio o in iure cessio 
per les res mancipi o la traditio per les res nec mancipi. Aquesta tipologia de constitució 
habilitava a efectuar la transmissió dels béns dotals encara que no s'hagués celebrat el 
matrimoni, però si aquest no s’arribava a celebrar, els béns constituïts en dot s’havien de 
restituir, mitjançant la condictio, al dotant per tal d'evitar l’enriquiment injustificat del marit a 
costa de la dona. La segona forma en que es podia constituir el dot era a través de la dotis 
promissio que és la promesa de constitució del dot en forma de stipulatio, a través del qual el 
dotant s’obligava a transmetre la propietat dels béns dotals. Per últim, en el Dret clàssic es podia 
constituir dot a través de la forma anomenada dotis dictio, la qual era una promesa unilateral de 
constitució del dot, cal dir respecte d’aquesta forma que només estaven habilitats per utilitzar-la 
la dona, el seu pare o ascendents d’aquest últim. !
En el Dret post clàssic, hem de dir que el panorama canvia significativament en tant que cauen 
en desús els negocis formals per constituir el dot. Per aquest motius es permetrà constituir dot 
amb una promesa simple, la pollicitatio dotis, sense formalitats com les que hem vist que es 
requerien en el Dret clàssic. Hem de dir que aquesta tendència de les promeses no formals es 
generalitza amb Justinià i esdevindran la pràctica comuna. 

!
1.2.1.4. Restitució del dot !
Tal i com apunta J. Miquel  la figura de la restitució del dot és un exemple de com els usos 21

socials es plasmen en la realitat jurídica i en principis jurídics, en tant que ja era una costum, 
però es podien donar situacions en què es privava injustificadament a la dona de la restitució i 
per tant es deixés a la dona sense un mitja tan important de subsistència com eren pel temps els 
béns dotals. !
Una vegada més trobo molt interessant la divisió que realitza l’autor abans esmentat el qual ens 
fa una distinció de les diferents accions que habilitaven la restitució tant en Dret clàssic com en 
el Dret Justinianeu. 
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Cal dir pel que fa al Dret clàssic que hi havia dues accions diferents per tal de pretendre 
aconseguir la restitució del dot, les quals procedirem a tractar a continuació. D’una banda hi 
havia l’acció anomenada actio ex stipulatu, la qual era utilitzada pels casos en que s'hagués 
estipulat amb caràcter previ a la constitució del dot la possibilitat de restitució d’aquest. D’altra 
banda trobem l’ actio rei uxoriae, la qual operava en els casos en que no s’hagués previst la 
restitució del dot, per tant la restitució s’articulava mitjançant la clàusula quod melis aequius 
erit, és a dir el que sigui millor o més equitatiu, deixant-se la solució en la bona fe i l’equitat 
amb un ampli marge discrecional per part dels òrgans judicials. !
La restitució en aquesta època, com en totes, ja veurem que té diferents matisacions segons es 
produeixin situacions diferents. Pel que fa a la restitució originada per la mort de la dona, hem 
de dir que si el dot era adventíci, aquest quedava sense més de propietat del marit però pel cas 
que fos profectíci i la dotant premoria a la dona també passaria al marit però si premoria la dona 
al dotant, aquest últim restava habilitat per exigir-li al marit aquesta, tenint la possibilitat aquest 
últim de retenir una cinquena part per cada fill del matirmoni. Un altre situació que rep un 
tractament diferent és la restitució originada per la dissolució per divorci, la qual generalment 
genera la obligació de restituir però en els casos que fos per culpa de la dona el marit tindria la 
possibilitat de retenir una sisena part del dot en aquest concepte per cada fill del matrimoni fins 
a un màxim de tres sisenes parts del total dels béns dotals. L’últim supòsit que es mereix 
comentar és quan la dissolució està originada per la mort del marit, en aquests casos els hereus 
d’aquest havien de fer front a la restitució del dot, sense retencions possibles. En aquest últim 
supòsit si el marit deixés alguna cosa a títol successori a la dona, aquesta havia d’escollir entre 
la pretensió de restitució o la pretensió successòria, habilitat a través de l’edictum de alterutro. !
Un cop detallat el marc de la restitució en el Dret clàssic, detallarem a continuació el règim que 
hi havia en el Dret Justinianeu. En aquest moment temporal hem de dir que es realitzen 
nombroses innovacions tal i com apunta J. Miquel  tendents a afavorir i reforçar els drets que 22

tenien les dones. !
A aquest efecte el marit deixa de ser considerat el propietari del dot durant el matrimoni passant 
a ser-ne només l’usufructuari ex lege. L’emperador Justinià refon les dues accions que hem 
comentat de l’època clàssica en una de sola, l’ actio de dote, derogant els drets de retenció del 
marit i l’edictum de alterutro creant una hipoteca general sobre els béns del marit amb la 
finalitat d’assegurar la restitució del dot. 

!!!!
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1.2.1.5. Els béns parafernals 

!
En primer lloc abans de tractar aquests en si farem unes consideracions prèvies respecte del 
concepte de béns parafernals. En aquest sentit ens fixarem en el que estableix Garcia Garrido  23

el qual ens ve a dir que el concepte de béns extradotals és un dels més amplis i difusos de la 
terminologia jurídica romana. !
A aquest efecte, cal dir que tan J.Miquel  com el mateix Garcia Garrido al qual ens acabem de 24

referir coincideixen que l’arrel terminològica prové del terme que es trobava en el dret dels 
papirs greco-egipcis parapherna, és a dir, fora de tot. En l’època es referia en sentit estricte 
només als béns mobles que estaven fora del dot i de la resta de béns extradotals i el marit estava 
obligat a retornar-los fos quina fos la causa de dissolució immediatament o en el termini de 
trenta o seixanta dies. !
El mateix Garcia Garrido ens explica com Justinià generalitza la noció dels béns parafernals i 
ens explica com queda la classificació de la resta de béns del matrimoni els quals no són els 
dotals, fent una distinció entre béns paradotals i béns parafernals. Pels últims s’entenen els béns 
de la dona els quals aquesta entrega l’administració al marit, implantant aquest emperador un 
nou règim basat en la responsabilitat del marit per custòdia o gestió d’aquests béns. Així doncs, 
s’entendrà per béns parafernals aquells béns que la dona continua administrant per ella mateixa 
durant el matrimoni.  !
Per tant un cop vist això, podem arribar a la conclusió que tan siguin béns parafernals com béns 
extradotals, les dues tipologies les podem agrupar en béns privatius de la dona, en tant que 
aquesta sempre serà la que ostentarà la propietat d’aquests béns, però l’única especificitat que es 
pot produir és que aquesta cedeixi l’administració d’aquests béns propis al marit mentre duri el 
matrimoni. !
Per tant com a conclusió, abans d’entrar a tractar breument el dot en el Dret germànic, podem 

dir que en el Dret romà es pateix una evolució del criteri defensat pel Dret clàssic de no 

distinció del patrimoni dotal fins al Dret justinianeu el qual s’arriba a la concepció que ens 

servirà de base del nostre estudi, en tant que es distingeix perfectament dels altres patrimonis, 

separant els béns dotals de la resta de béns parafernals i de les donacions, arribant fins a un cert 
punt a crear un règim de comunitat de béns entre els cònjuges, ja que les diferents masses 

patrimonials es col·loquen sota l’administració del marit i es destinen a la família. 
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1.2.2. El règim dotal en el Dret germànic !
Contraposant-se al model romànic, trobem el model germànic, basat en comunitats tancades, 
amb economies eminentment agràries, on l’equilibri s’aconsegueix assegurant el manteniment 

de la indivisió dels béns immobles dins el si de la comunitat, en la qual no existeix cap mena de 

dret escrit, desconeixent per tant el règim dotal entès com a tal i afavorint la copropietat, tal i 
com esmenta García Martín , autor que utilitzarem per crear el marc de referència del que 25

podem entendre i el que ell anomena model dotal germànic. !
Al contrari del que passa al Dret romà, el dot no incentiva la sortida de la dona de la comunitat, 

ja que no suposa aquesta voluntat de voler atribuir a la dona el seu propi patrimoni per fer-la 

d’alguna manera més independent. En el model dotal germànic, l’autor abans referit, ens explica 

com en aquests casos és el futur marit el que ha de pagar una compensació a la comunitat, és a 

dir al pare de la núvia, pel bé que aquest està perdent, que en aquest cas és com a 

contraprestació de la dona. Per tant podríem veure que es tracta dels mateixos subjectes que 

intervenen el la relació dotal típica per nosaltres, és a dir del Dret romà, però en aquest supòsit 

el moviment del patrimoni es produeix en una altre direcció, en tant que es produeix tenint com 

origen el futur marit i com a destí la família de la dona. 

!
Una altre diferència, que assenyala García Martín, respecte del règim dotal en el Dret romà, és 
una de les característiques essencial d’aquesta tipologia, la qual no és altre que en aquest cas no 
seran necessaris els esponsalls per que el matrimoni fos considerat vàlid, tal i com ja hem 

esmentat que amb l’evolució del Dret romà es perdia el factor clau de la consumació com a 

requisit indispensable per la validesa del matrimoni enfront aquesta figura que acabem 
d’anomenar. Per tant podem dir que el model dotal germànic seguia partint de la base que el 

requisit necessari per a la validesa del matrimoni era la consumació del mateix. 

!
A diferència del matrimoni romà el qual es troba basat, com ja hem indicat, en l’affettio 

maritalis i el consentiment durador, el matrimoni germànic troba la seva expressió última en la 

consumació, la qual sempre s’havia de realitzar davant de testimonis: única forma que tenia la 
dona d’assegurar-se els béns rebuts, cosa que provarà, a més del preu que es pagui per la dona 

en si, era tradició que l’endemà de la nit de noces, el marit entregués també a la dona la 

Morgengabe o donació del matí. Aquesta última es feia en reconeixement de la seva virginitat. 

Cal dir que aquesta última figura no tenia caire obligatori sinó que es tractava d’una pràctica 

que es feia a través del costum. La donació que realitza el marit, passa a ser propietat del marit, 

passant als seus hereus després de la mort de la dona. Aquestes dues aportacions s’acabaran 
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fusionant en una sola aportació. Aquestes donacions quedaven sota l’administració del marit i 

tot hi que en un inici amb la dissolució del matrimoni o bé passaven als fills barons o bé en 

absència d’aquests a la família del marit. !
De Hinojosa  creu que és aquí on resideix el veritable inici del sistema de guanys, en tant que 26

la costum visigoda de donar el marit a la dona com dot la meitat dels seus béns no només 

presents sinó futurs, per tant en una sola quota s’integrava el preu pagat per la dona en si i el 

preu en concepte de virginitat, el que contribuïa a vincular a la dona molt més al seu marit que 
no pas a la seva família d’origen. Aquest fet, juntament amb el creixent corrent doctrinal a favor 
de la indissolubilitat matrimonial fa avançar en aquest sentit consolidant el règim de comunitat 

com el típic, en tant que el règim de separació de béns, típic del model romà, preveu d’una 

forma més senzilla els casos en els quals es pugui dissoldre el matrimoni. !
Cal dir que no totes les aportacions són realitzades en aquesta cultura de la família del marit cap 

a la família de la dona, sinó que també les filles rebran una aportació de la seva família al 

contraure matrimoni que conservaran en propietat, aportació totalment voluntària.  !
Com a conclusió caldrà dir que les principals característiques del règim dotal en el Dret 

germànic són dues principalment les quals podem contraposar directament amb les que regeixen 
en el Dret romà, al qual ens hem referit anteriorment. En primer lloc, a diferència del règim 

dotal romà que té una figura de dot directe, el règim dotal germànic es caracteritza per la 

naturalesa indirecte del seu dot. En segon lloc, en comptes de tenir una visió consensual del 

matrimoni, hem de dir que el règim germànic preveu una concepció diferent al matrimoni ja que 

establia que aquest fos efectiu després de la consumació, per tan podrem dir que regia un 

matrimoni per consumació. !
1.3. Liber Iudiciorum i Fuero Juzgo !
Arribats a aquest punt considero vital tractar la rellevància d’aquestes dos textos, del Liber 
Iudiciorum i el Fuero Juzgo, en tant que suposa l’acabament de la dualitat existent entre Dret 
romà i Dret romànic per tal d’unificar en certa manera els dos ordenaments jurídics i sotmetre a 
la una única llei i per tant a una única realitat jurídica i social a la població.  !
Amb aquest objectiu procedirem a continuació a fer un breu anàlisi per separat d’aquest dos 
texts, en tant que en el nostre cas pren especial rellevància, ja que en concret el Fuero Juzgo serà 
el que regularà i regirà les normes de Dret civil a Espanya fins a les codificacions del s. XIX.  
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Per tant ens servirà l’estudi d’aquestes figures d’enllaç connector amb els següents blocs que 
tractarem per tal d’assolir l’objectiu proposat.  !
1.3.1. Liber Iudiciorum 

!
El Liber Iudiciorum o Codi de Recesvint va ser un cos de legal, de caràcter territorial, 
promulgat pels visigots l’any 654 i concretament pel rei Recesvint, el qual s’estenia tan a la 
població romana com a la visigoda, tal hi com fa el Codi Justinianeu, derogant per uns i altres 
les lleis pròpies anteriors a aquesta. !
La territorialitat o personalitat d’aquest cos normatiu, ha generat bastanta doctrina en dos 
sentits. Trobem autors  que defensen l’abast d’aquest com a personal, és a dir creuen en el 27

principi de personalitat d’aquest dret distingint entre el dret romà i el dret visigòtic apuntant que 
hi havia uns codis  només aplicables a la població visigoda i uns altres exclusius de la població 28

romana. En canvi hi ha altres autors , que defensen que els textos normatius tenien un caràcter 29

territorial i per tant s'aplicaven en el territori indistintament per a la població romana i per la 
població visigoda. Hem de dir que la més actual és la que sostén el caràcter territorial d'aquestes 
llei i és la qual prenem com a referència tal i com hem esmentat anteriorment, per tan podem 
afirmar que produeix efectes en la Península Ibèrica sota el regne hispànic-visigòtic. !
Aquesta obra es nodreix dels dos ordenaments. En primer lloc del dret romà recull sobretot 
normes del dret post clàssic, sobretot el Codi de Teodosi, el dret romà vulgar i el dret canònic. 
En segon lloc, per la part visigoda recull normes com el Codi Eurici i el Codex Revisius. 

!
1.3.2. Fuero Juzgo 

!
Per tal de realitzar una contextualització històrica el Fuero Juzgo sorgeix amb la reconquesta 
d’Espanya després de la invasió musulmana fenomen que comprèn del segle VIII al segle XV 
en que podem dir que la península ha estat finalment reconquerida. !
El Fuero Juzgo no és res més que la traducció en romanç del Liber Iudiciorum realitzada a  la 
corona de Castella el 1241 per Ferran III. Aquest cos normatiu serà el que regirà a la Península 
Ibèrica després de la reconquesta suposant com ja ho feia el seu precedent l’establiment d’una 
sola norma jurídica de justícia comú per als visigots i als hispano-romans. !
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La seva estructura és la mateixa que el Liber Iudiciorum, és a dir està dotat d’un Títol preliminar 
i dotze llibres, entre els quals destaquen al tema que ens pertany l'autorització del divorci així 
com també es la Morgengabe, figura la qual ja hem comentat anteriorment.  !
Cal dir que aquest cos jurídic es va aplicar des de 1241 com a dret local dels furs municipals que 
s’anaven conquerint en la reconquesta musulmana. Hem de dir que aquest text serà important 
perquè regirà la vida de la població de la Península Ibèrica fins a l’aprovació del Codi Civil 
espanyol a finals del segle XIX. !
Per tant per acabar aquest bloc introductori, prendrem com a unt de partida en el següent bloc 
l’abolició del Fuero Juzgo com a text legal que regula la societat civil de la Península Ibèrica, 
per tractar la rellevància de la figura del dot ja directament a partir del segle XIX, amb la 
promulgació del Codi Civil espanyol i els seus orígens ja que serà els següent text normatiu que 
el reguli. !!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2. Evolució del règim dotal a Espanya !
L’objectiu d’aquest bloc serà estudiar l’evolució de la figura del dot a Espanya, posant de 
manifest la rellevància jurídica que ha tingut aquesta figura en el dret civil espanyol a partir del 
segle XIX. Cal dir que la nostre finalitat serà veure perquè la figura del dot tot hi perdre la seva 
raó de ser amb la implementació de la societat de guanys i va caure en desús, seguia tenint una 
regulació tant extensa en el Codi Civil espanyol en el seu text original. Per fer-ho analitzarem el 
tractament que se’n fa d’aquesta en els diversos textos legals sobre matèria civil al segle XIX i 
fins que es plasmi en aquests mateixos la seva desaparició ja en el segle XX. !
Amb la finalitat d’assolir l’objectiu proposat, en primer lloc tractarem la llei rescesvindiana dum 
cuiuscumque , llei que es manté durant tota l’edat mitjana, en virtut de la qual s’establia com a 30

règim legal el que podria ser entès a la pràctica com el règim de comunitat o participació en els 
guanys tal i com el podem entendre en l’actualitat. En tant que aquest fet al nostre entendre és 
rellevant ja que a partir de l’acceptació d’aquest règim de participació o comunitat en els guanys 
el dot perd la seva raó de ser i la seva essència. !
A continuació, en segon lloc, tractaré el text normatiu que recull les normes de dret anterior en 
matèria econòmic-matrimonial i el qual codifica sense grans modificacions la pràctica social 
que es vivia al moment, aquest text normatiu no és altre que el Código Civil 1888-1889 , d’ara 31

en endavant CC. A partir de l’estudi del qual volem conèixer quin és el règim jurídic al qual 
estava sotmès el dot alhora que ens servirà per veure l’anòmal fet de la seva incorporació en el 
Codi Civil espanyol. Abans d’abordar el CC, realitzaré un anàlisi de la formació del dret civil a 
España i sobre les etapes de la codificació en aquest mateix territori.  !
Per tant ja començarem a tenir arguments suficients per respondre la pregunta plantejada per 
aquest bloc i a partir d’aquest punt, seguint un ordre cronològic, crec oportú tractar com 
evoluciona aquest text legal, el qual ja hem dit que és el marc regulador de les relacions 
patrimonials entre cònjuges, per tal de veure com canvia regulació del dot fins a la seva 
desaparició i els motius d’aquest. !
A aquest efecte analitzarem la Reforma de 1958  i la Reforma del 1975 , les quals tindran més 32 33

aviat la utilitat de mesura preparatòria per les següents reformes les quals si que introduiran 

"23

 lex visigothorum 4,2,16; en la versió romanç del Fuero juzgo.30

 Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. BOE, núm. 206, de 25 de juliol  de 1889.31

 Ley 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados articulos del Código Civil. BOE, núm. 99, de 25 32

d’abril de 1958.

 Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados articulos del Código Civil i Código de Comercio sobre la 33

situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyugues. BOE, núm. 107, de 5 de maig de 1975.
 



canvis més profunds respecte el dot. Després d’aquestes reformes les quals tindran en diferent 
mesura rellevància, considero de vital importància tractar, per la finalitat que ens ocupa, la 
Reforma de 1981 . Aquesta reforma del CC podem dir que es tracta de la reforma a partir de la 34

qual canvia tot el panorama del règim econòmic matrimonial, en tant que, de forma definitiva, 
s’igualen pel que fa als deures i a les obligacions als dos cònjuges, desapareixen les 
prerrogatives de les quals venia disposant el marit, i per tant com mostrarem comporta la 
desaparició de la figura del dot de l’articulat d’aquest text. Per últim un cop analitzada 
l’evolució de la figura del dot en la legislació castellana, farem un breu esment de la situació 
actual en la qual es troba la figura que centra el nostre estudi en l’actualitat i la incidència que té 
en la societat d’avui en dia. !
Un cop explicada la metodologia utilitzada per tal d’assolir l’objectiu de veure l’evolució de la 
figura del dot i la regulació que se’n fa d’aquest en els textos normatius de Dret Civil a Espanya, 
fins hi tot en el moment en què aquestes no són representatives de la pràctica social pel que fa 
als règims econòmics més utilitzats, procedirem a iniciar l’anàlisi. !
2.1. Llei rescesvindiana dum cuiuscumque i comunitat de guanys. !
En primer lloc, hem d’explicar d’on apareix la idea i la necessitat d’una regulació específica del 
règim econòmic matrimonial. Des del moment que el matrimoni suposa el consortium omnis 
vitae de dos persones per a realitzar una finalitat comuna específica, exigeix una regulació 
específica dels mitjans econòmics que serviran per aquesta finalitat. Finalitat que podem dir que 
serà com a mínim el suport econòmic de la llar, en tant que la vida en comú del marit i la dona 
suposa una sèrie de despeses inevitables, per tant serà precís determinar, almenys, com s’ha 
d’actuar enfront aquestes despeses i qui les ha de suportar, essent aquest l’element nuclear de les 
relacions patrimonials entre els cònjuges i l’arrel del règim matrimonial. !
Tal i com hem fet al·lusió en el bloc introductori, a la Península Ibèrica com a llegat del Dret 
romà, abans de la invasió musulmana, imperava el règim de separació de béns, en que cada 
cònjuge disposava del seu propi matrimoni essent dues esferes independents i privatives amb 
l’únic element del dot que les unia. Però amb la reconquesta es passarà a aplicar el Fuero Juzgo, 
que derivava del Liber Iudiciorum. Aquest text contenia el que era un canvi de règim econòmic 
matrimonial. A aquest efecte cal veure el que establia la llei recesvindiana dum cuiuscumque , 35

segle VII d.C. : !!

"24

 Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen 34

económico del matrimonio. BOE, núm. 119, de 19 de maig de 1981.

BELLÉS i SALLENT, Joan. Llibre dels judicis. Traducció catalana moderna del Liber iudiciorum. Departament de 35

Justícia de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2008. pàgs 134 i 135.



 !!!!!!!!!!
 !!!!!
Aquest text, el qual tingué un impacte important en la cultura jurídica medieval, és rellevant en 
tant que establia que tan l’home com la dona han de participar en els guanys de l’un i de l’altre, 
establint que quan les diferències siguin mínimes no s’hagi de realitzar cap correcció, però pel 
cas que un tingui uns guanys patrimonials quantiosos respecte els guanys de l’altre i per tant la 
diferència sigui notable aquests es repartiran entre ambdós cònjuges de forma quantitativa, a no 
ser que hi hagi escriptura que en aquest cas els guanys es repartiran segons el que estableixi 
aquesta última. També podem dir en certa mesura que es reconeixen tàcitament els béns 
parafernals i privatius de cada cònjuge en tant que estableix que el que rebi cada cònjuge per un 
tercer de forma individual no es confondrà amb el patrimoni comú. Per tant podem afirmar que 
aquest text serà una peça fonamental per el dret patrimonial. !
Per tant com a conclusió podem dir que s’establia un règim de participació o de comunitat de 
guanys, el qual es manté durant tota l’edat mitjana en els furs locals i territorials propis de 
Castella el qual és una plasmació de la pràctica castellana de l’època, tot hi que se’n realitzés 
d’aquesta modalitat una escassa menció en les Partidas, segle XIII. Aquesta figura passarà al 
CC a través de la lleis de Toro, v. 1505,  i les Recopilacions. Cal dir que tal i com tractarem en el 
següent bloc, la pràctica a Catalunya i les Balears serà oposada en tant que en aquests territoris 
el règim matrimonial serà el de separació de béns, probablement pel fet de que els musulmans 
no hi penetressin tan i no s’imposés en la reconquesta el Fuero Juzgo. !
Aquest règim establert, es caracteritza principalment per la col·laboració entre els cònjuges que 
es tradueix en una massa de béns pròpia dels dos, com un símbol de la unió de vides que el 
matrimoni representa. Dins aquest règim de comunitat trobem diferents tipologies segons els 
béns que s’hi englobin, però per acotar més l’anàlisi en el tema que ens interessa, a Espanya 
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regirà el règim de comunitats de guanys, el qual comprèn tots el béns de cada cònjuge que 
suposen un increment patrimonial producte del seu treball o activitat, bàsicament de la variació 
del seu patrimoni privatiu. !
Ara bé, un cop delimitat el règim econòmic matrimonial que regeix a Castella, hem de veure 
quina repercussió té la implementació del règim de guanys en el sistema matrimonial castellà 
respecte de la institució que volem tractar en aquest treball com és la dot.  !
En aquest sentit Lacruz Berdejo i Sancho Rebullida  opinen que el dot, en el Dret castellà perd 36

la seva principal raó de ser, en tant que estava configurat com una contribució de la dona a les 
càrregues del matrimoni. Realitzen aquesta afirmació en tant que amb la societat de guanys, tots 
el béns de l’esposa, inclosos els dotals, restaran afectats a sufragar i cobrir les despeses 
familiars, en tant que la totalitat dels seus fruits també passaran al fons comú que es crea en 
aquesta modalitat de comunitat de béns. !
Ja podem avançar que el dot perd tota la seva raó de ser i poca utilitat pràctica en tant que ja 
s’obliga a través del règim de comunitat de guanys a crear un patrimoni comú dels cònjuges per 
fer front a les despeses fent inútil el dot ja que tenia aquesta mateixa funció. !
Per això sorgeix la qüestió plantejada en aquest treball, en tant que el dot es tracta d’una figura 
en desús degut a la seva funció estèril; saber per que es manté la seva regulació al segle XIX 
amb la promulgació del CC. Per tant a continuació ens dedicarem a observar el règim jurídic en 
el qual es trobava la figura del dot en el text de referència, però abans, per entendre el CC 
considero de vital importància fer una breu menció a les etapes del procés codificador anteriors 
a la promulgació d’aquest. 

!
2.2. La codificació a España  !
Abans d’entrar a analitzar el CC, concretament les disposicions que trobem les quals fan 
referència a la figura del dot, considero rellevant tractar el fenomen que podem anomenar de la 
codificació a Espanya. Aquest procés de codificació és causa directe de la unificació i formació 
d’un compendi de diferent normativa sobre la matèria que fins el moment es trobava dispersa, la 
qual tindrà com a primera conseqüència la promulgació del CC, i amb aquesta la introducció en 
aquest d’articles que regulaven aquesta arcaica figura. !
Tal i com diu Arnau Moya , el Dret Civil espanyol, com la majoria d’ordenaments, és un 37

producte fruit de la història. En el cas concret del Dret espanyol hem de dir que està format a 
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través de la influència de dos sistemes diferents; el Dret romà i el Dret germànic, tal i com hem 
tractat en el primer bloc d’aquest treball. Un fet d’especial rellevància, és la particularitat de la 
fragmentació de la península en diversos regnes el que ha tingut conseqüències en la posterior 
evolució del dret civil espanyol. Ja que cada territori tenia el seu Dret Civil propi, d’entre els 
quals podem destacar el dret castellà, l’aragonès, el català, el balear i el valencià entre d’altres. !
Seguidament considero de gran utilitat delimitar la diferència entre una compilació i un codi. 
D’una banda, l’autor que estem tractant ens diu que una compilació o recopilació de lleis és 
simplement una col·lecció de disposicions de diferents procedències i temps, on es reuneixen i 
s’ordenen aquestes amb criteris diferents, però conserven la seva individualitat sense formar 
part d’un vertader ens, per la qual cosa mancava una vertadera unitat interna. D’altre banda, 
Albaladejo García  ens diu que un codi és un conjunt de disposicions ordenades 38

sistemàticament, que de forma complerta i unitària regula una matèria en concret. Per tant 
podem dir que el dret civil espanyol, un cop es formi el CC, quedarà recollit en la totalitat en 
aquest mateix i que aquest tenia una voluntat unificadora per tota la població d’Espanya. !
Un cop delimitats els extrems anteriors, procedirem a tractar específicament el procés de 
codificació que va viure Espanya, el mateix Arnau Moya , ens explica com a finals del segle 39

XVIII es produeix a tota Europa un moviment codificador amb la voluntat que es creessin els 
moderns codis civils. Cal destacar que per tots ells va ser de gran influència, tan dins com fora 
de la zona d’influència Europea, el Code de Napoleó de 1804, el qual a Espanya es va traduir  
en un intent fallit de codi, limitant-nos a una simple recopilació coneguda com la Novíssima 
Recopilació de 1805. !
A partir d’aquí trobo de molta utilitat, per tal de definir el marc i l’evolució de la codificació 
civil a Espanya, el sistema per etapes que desenvolupa Baró Pazos , el qual utilitzarem i 40

prendrem com a referència ja que ens sembla una manera clara d’entendre el context de la 
codificació abans d’entrar a parlar del CC, i de la regulació que se’n fa de la figura del dot en 
aquest text normatiu. Per tant a continuació trobarem les següents etapes, a través de les quals 
aprofitarem per realitzar un breu esment a la situació de la institució del dot, en tant que és la 
finalitat que ens interessa.!!!!
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2.2.1. La primer etapa ; inicis o preàmbuls de la codificació (1808-1843) 41

!
Aquesta etapa s’inicia amb els primers intents de realitzar la codificació del dret civil plantejada 
per primera vegada en la Carta Constitucional de 1808 , tot hi no tenir transcendència degut a 42

la curta durada del domini del règim francès.  !
El següent precedent que podem trobar en aquesta etapa és la Constitució de Càdis de 1812 , 43

on s’expressava la necessitat d’un sol codi per cada matèria clàssica, és a dir; civil, penal i de 
comerç per tota la monarquia. Sota aquesta Constitució de 1812, l’any 1821 es redactarà el 
primer projecte de codi civil, tot hi no ajustar-se a la concepció de codi que hem realitzat 
anteriorment en tant que contenia temàtica de diferents àmbits. No serà fins després de l’època 
absolutista de Ferran VII, que a través de la denominació d’una comissió tècnica es redacta el 
projecte de codi civil que podem dir que s’ha realitzat a través dels criteris actuals, el qual data 
de l’any 1836. Aquest no es transforma en llei però tot i això al ser un codi redactat segons les 
noves normes de la codificació, va ser de gran utilitat pel projecte de codi de 1851, figures 
cabdals que cal mencionar per tal d’entendre l’evolució de la codificació a Espanya, el qual 
coneixerem com a projecte Isabelí.  !
Pel que fa a la figura del dot també estava recollida en el projecte de 1836, de la mateixa manera 
hem de dir que apareix recollida, apart del dot, la institució esponsalícia que ja ve recollida en el 
en el Dret romà, la qual es basava en la promesa recíproca i solemne de futur del matrimoni, 
suprimint el dret que la dona seduïda sexualment tenia de contraure matrimoni amb el marit, 
obligant-se a pagar una indemnització en concepte de pèrdua del dot entregat. Però cal delimitar 
que aquesta figura esponsalícia no vindrà recollida en els posteriors projectes de CC. !
2.2.2. Segona etapa , d’oficialització de la codificació (1843-1854) 44

!
La Comissió General de Codificació , creada el 1843, després de varis projectes ofereix el que 45

podem entendre com a projecte més important de Código Civil de la nostra història 

"28

PAZOS BARÓ, Juan. La codificación del derecho civil en España, 1808-1889. Ed. Universidad de Cantabria, 1993. 41

pàgs. 49-88

 Estatut o Constitució de Bayona, atorgada el 6 de juliol de 1808. Atorgada per Napoleó Bonapart, mitjançant el seu 42

germà per tal de demostrar l’arribada del progrés a Espanya un cop aquest era el rei d’aquest territori.

 Pomulgada per la regència el 19 de març de 1812, amb aplicació intermitent durant el temps.43

PAZOS BARÓ, Juan. La codificación del derecho civil en España, 1808-1889. Ed. Universidad de Cantabria, 1993. 44

pàgs. 89 -162

 Comissió General de la Codificació creada per Reaial Decret el 19 d’agost de 1943.45



codificadora, el qual és el projecte de 1851 . Cal dir que aquest projecte servirà com a font 46

principal per l’actual CC. Aquest projecte establia un dret unificat per tota Espanya, el que 
significava la derogació de tots els drets forals. Aquest, tal hi com diu l’autor abans esmentat, no 
arriba a convertir-se en codi, en tant que pretenia aplicar un mateix dret civil a tota Espanya, 
pretensió que va ser causa del seu fracàs, per la forta oposició que va crear als foralistes, cosa 
que propicia que es paralitzi la codificació mentre s’anaven redactant lleis especials en matèries 
específiques, per suplir el lloc d’aquesta. !
Pazos Baró  ens mostra la opinió de Goyena, el qual creu que la societat conjugal no podria 47

subsistir si un dels esposos no estigués subordinat a l’altre. Amb aquesta premissa el projecte de 
CC de 1851 estableix que és l’administrador de tots els béns del matrimoni, encara que a la 
dona se li reconegui la disponibilitat sobre els mateixos, o sobre els dotals, en casos de 
separació matrimonial per interdicció del marit, en aquells supòsits en què la dona sigui 
curadora del marit i s’oposi a la declaració d’absència del marit. Segons disposa el referit text, la 
dona pot disposar dels seus béns sense llicència del marit en cas que se li hagin atribuït 
mitjançant testament, i s’habilita a la mateixa per tal que es pugui defensar en un judici sense la 
llicència del mateix. !
Com apunten autors de l’època, com Cárdenas , ja es mostraven a favor de la institució del dot 48

defensant el seu protagonisme en la legislació del moment entesa com a conseqüència del sentit 
paternalista respecte la tutela de la dona, partint de la base que es tracta d’un progrés social, en 
tant que es tracta d’una institució necessària en l’ordre social pel que fa la següent afirmació;  !
 “lo que era el precio vil del cuerpo de la mujer ha llegado a ser con el tiempo prenda de 
unión y alianza entre los cónyugues, garantía de justa independencia para la mujer i medio de 
subvertir las cargas del matrimonio”!!
En aquest mateix sentit Sánchez Román  diu sobre el dot, que es composa no només de dels 49

béns i drets que la dona aporta al matrimoni al temps de contraure’l, sinó dels que durant aquest 
adquireixi per donació, herència i llegat. Com a conseqüència d’això s’aboleix la taxa legal del 

"29

Aquest projecte apareixerà publicat integrement a la Revista “El Derecho Moderno”. Revista de Jurisprudencia y 46

Administración, dirigida per Francisco de Cárdenas, volum X, Madrid, 1851. en compliment de la Real Orden del 
Ministerio de Gracia i Justicia de 12 de juny de 1851.

PAZOS BARÓ, Juan. La codificación del derecho civil en España, 1808-1889. Ed. Universidad de Cantabria, 1993. 47

pàg. 118

CÁRDENAS, Francisco de. "Ensayo histórico sobre la dote, arras y donaciones esponsalicias desde los orígenes de la 48

legislación española hasta nuestros días." Estudios jurídicos 2, Madrid, 1884. pàg. 6.

SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe. La Codificación civil en España: en sus dos periodos de preparación y de consumación, 49

estado del derecho civil de España, común y foral antes y despues de la promulgación de codigo civil y apendices del 
derecho penal (1811 a 1890). Establecimiento Tipografico sucesores de Rivadeneyra”. Madrid, 1890. 



dot pel que fa al màxim i per tant la prohibició de millorar a les filles la dot, però no pel que fa a 
la quantia mínima que no podrà ser inferior a la meitat de la legítima.  !
La regulació del dot la podem trobar de forma més extensa en el Capítol III d’aquest projecte de 
CC de 1851 i més concretament de l’article 1265 al 1308. Com podem veure en l’articulat 
d’aquest es fa contínuament referència al Codi Francès i a les Partidas, textos que d’entre altres, 
serviran de base com ja hem apuntat anteriorment per a la redacció d’aquest projecte, tal i com a 
mode d’exemple mostrarem a continuació: 
 

!!
Com podrem veure la naturalesa del dot en aquest projecte de CC de 1851 no canviarà 
substancialment en el text original del CC. En tant que el dot existia per raó del matrimoni per 
tal d’ajudar al sosteniment de les càrregues que se’n derivessin d’aquest. !
Hem de dir que no entrarem a fer un estudi detallat de la regulació del dot en aquest projecte ja 
que prendrem com a punt de partida per fer l’anàlisi i respondre a la qüestió plantejada el CC de 
1888-1889, en tant que malgrat la importància que va tenir aquest projecte de codi, no deixa de 
ser un projecte el qual no va arribar a entrar en vigor. !
Pel que ens interessa a nosaltres podem dir que el referit projecte de CC també recollia la 
societat de guanys com la societat legal que regia en cas de defecte, a la qual li dedicava el 
Capítol IV anomenat de la societat legal: !!!!!
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Aquesta figura és el llegat directe al segle XIX de la llei recesvindiana que hem comentat 
anteriorment, la qual establia un cert règim de participació. Per tant podem dir que amb 
l’habilitació d’un règim econòmic matrimonial que permet fer comuns els guanys obtinguts 
durant el matrimoni i per tant creant un patrimoni comú per la família, es deixa sense utilitat a 
una de les funcions característiques del dot la qual no és cap altre que el sosteniment de les 
càrregues familiars, funció innata del dot, tal i com hem tractat en el primer bloc. !
Arribats a aquest punt podríem arribar a la pregunta del perquè es segueix regulant la institució 
del dot si perd la seva funció principal com a mitjà de sosteniment de les càrregues familiars. La 
resposta a aquesta pregunta és perquè encara conservava la seva segona funció intacte, en tant 
que era el mitjà que assegurava la subsistència de la dona una vegada dissolt el matrimoni amb 
la restitució del dot, en tant que no es reconeixia en aquest projecte de 1851 ni en cap fins el 
moment explícitament els béns parafernals, és a dir privatius de la dona.  !
La causa per la qual no es reconeixien els béns parafernals probablement resideix en la 
mentalitat de l’època,  la qual es basa en la superioritat de l’home envers de la dona, en tant que 
com hem apuntat el mateix codificador del projecte de codi ja prenia com a màxima que cap 
relació conjugal no seria correcta sense que un individu estigués subordinat a un altre. Per tant 
al no tenir res propi la dona només podia aspirar en cas de dissolució del matrimoni a rebre el 
propi dot mitjançant la restitució d’aquest. Per aquest motiu considero que es segueix introduint 
el dot en els textos normatius de Dret Civil espanyols del moment. !
2.2.3. La tercera fase , la intermitja de la codificació (1854-1875) 50

!
L’autor abans esmentat ens diu que com a conseqüència dels fracassos en els anteriors intents 
codificadors es paralitza la codificació com a tal. Consistirà aquesta etapa en la promulgació de 
diferents lleis referides a aspectes parcials de l’ordenament jurídic civil, tant des de la 
perspectiva del dret substantiu com adjectiu. Així trobarem entre d’altres la llei especial en 
matèria hipotecaria de 1861 i 1869 i la del notariat de 1862. Pel que fa a projectes reals de CC, 
podem dir que només trobem el projecte de Llibre I de Código Civil de 1869. !
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Hem de dir per la part que ens interessa estudiar, que aquest projecte no recull ja la figura dels 
esponsalicis igual que el projecte de 1851, i pel que fa a la institució dotal no aporta cap canvi 
substancial respecte aquesta matèria. !
2.2.4. Última fase : l’etapa de culminació de les tasques codificadores (1875-1889) 51

!
Època d’una relativa calma política la qual propicia l’assentament del règim polític moderat de 
la Constitució de 1876 . Aquesta estabilitat política dóna un ambient propici per la culminació 52

dels intents codificadors desenvolupats durant pràcticament tot el segle. !
Serà el 1881 , quan es promulga la llei de bases, sobre la qual es tindria que redactar el futur 53

CC, de manera que els òrgans polítics establien les bases o els principis sobre els quals s’hauria 
de redactar el codi. El treball de redacció era considerat un treball merament tècnic que havia de 
ser obra d’una comissió molt reduïda i especialitzada. Aquesta llei de bases, establia que el futur 
codi hauria de contenir un seguit d’institucions forals, que pel seu arrelament en aquests 
territoris no poguessin ser suprimides, alhora que establia que aquelles que poguessin estar 
inserides en el CC, ho estarien per tal d’aproximar-se a la uniformitat en tot el regne. Amb 
aquesta idea intentaven salvar el motiu de fracàs de l’antic projecte de 1851, projecte el qual no 
va prosperar en gran part per la forta oposició dels règims forals que no estaven conformes amb 
la pèrdua de totes les seves institucions i per tant de la seva personalitat jurídica, tal i com 
representava el projecte anterior. Cal dir que aquest projecte reconegut en la llei de bases, tot hi 
intentar afavorir la unió i conformitat dels foralistes, no va ser suficient i també va ser un fracàs, 
en tant que no va assolir el motiu de la seva promulgació. !
El fracàs de la primera llei de bases, va desembocar en un segon projecte de llei de bases , 54

aquesta l’any 1888, la qual per tal de tirar endavant la codificació, i degut a que els foralistes no 
rebaixaven les seves aspiracions regionalistes o nacionalistes, preveia que la comissió 
renunciava definitivament a la idea d’un codi unitari, limitant-se el CC així només al Dret 
espanyol. Aquest projecte era un projecte de codi que només es dedicava a la conservació del 
dret anomenat comú, per tan s’establia la conservació dels drets forals, menys en algunes 
matèries concretes, sobre les quals s’establia que regiria el CC, com per exemple el títol 
preliminar i el matrimoni. Aquestes matèries s’havien de regir a través d’apèndix però hem de 
destacar que a la pràctica tampoc es van recollir en aquest, substituint-se la majoria per 
compilacions. 
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Seguidament, el producte final de tot el procés codificador que acabem de tractar es sintetitza en 
el Código Civil promulgat el 1888, en la seva primera edició, i el 1889 en la segona edició. 
Essent el CC considerat el màxim exponent de la implementació del liberalisme i de l’ordre 
burgés, tal i com diu Alonso Pérez , com a conseqüència del final de tot el procés revolucionari 55

viscut en el context socioeconòmic del moment. !
Cal dir que en aquesta etapa no s’introdueixen modificacions significatives sobre la institució 
del dot que s’estudiarà detingudament més endavant, respecte de la qual com a conseqüència de 
l’anàlisi del procés codificador en si, podem arribar a la conclusió que la figura del dot no ha 
estat una figura controvertida, ni que s’hagi hagut de modificar i ajustar a les pressions de certs 
grups socials, com podia ser el cas d’altres institucions o figures. !
Però en aquest punt, abans d’entrar a tractar l’articulat del CC referent al dot, trobo rellevant 
analitzar el que estableix la base 25, de la referida llei de bases de 1888. Aquesta diu que la 
condició del dot i dels béns parafernals podrà estipular-se a la constitució de la societat 
conjugal, havent-se de considerar en defecte de pacte el dot inestimat. La citada base també 
establia que l’administració del dot correspondrà al marit, amb les garanties hipotecàries que 
corresponguessin per assegurar els drets de la dona, admeten el CC els principis generals de la 
Llei Hipotecària, quedant així protegits els drets de la dona durant el matrimoni per acudir en 
defensa dels seus béns i els dels seus fills contra el progenitor. !
Un cop delimitat el context que trobem fins a la publicació del CC, en termes generals, 
passarem a veure la relació que aquest manté amb la figura del dot, i la regulació que en fa 
d’aquest. Per fer-ho tractarem a continuació exclusivament els articles que facin referència a la 
figura del dot, alhora que anirem comentat la opinió doctrinal sobre aquests. 

!
2.3. El dot en el Codi Civil 1888-1889 original !
Com ja hem dit considero de vital importància delimitar el contingut del CC referent a la figura 
del dot, en tant que així tindrem aquest text normatiu com a punt de partida per tal de veure com 
evoluciona durant el temps la regulació d’aquesta mitjançant les diferents reformes del CC. Per 
en un moment posterior poder extreure les conclusions oportunes a les quals ja hem fet 
referència en moments anteriors. !
2.3.1. El règim jurídic del dot   !
Amb aquesta finalitat doncs, procedirem a analitzar el contingut del CC referent a la institució 
dotal, el qual podem dir que es trobava en la seva totalitat en el Títol III, sobre el contracte sobre 
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béns amb ocasió del matrimoni, i dins d’aquest el trobàvem regulat en el Capítol III el qual 
s’encarregava en exclusiva de la figura del dot. Per tal de fer un anàlisi de l’articulat d’aquest, 
mentre l’anem contraposant amb un estudi doctrinal del mateix, realitzarem una subdivisió per 
cada secció del Capítol, d’aquesta manera tractarem de forma separada; la constitució i la 
garantia del dot, l’administració i us de fruit del dot i per última la restitució del dot. Considero 
oportú realitzar, també, una menció sobre el Capítol IV del mateix Títol, mitjançant el qual 
tractarem els béns parafernals, figura sobre la qual ens centrarem per la significació que té la 
introducció d’aquesta tipologia de béns en els si de les relacions patrimonials entre els cònjuges. !
2.3.1.1. La constitució i garantia del dot !
En primer lloc tractarem els articles de la Secció Primera, del Capítol III Títol III del Llibre IV 
del CC. Tal i com establia l’article 1336 CC, el dot es composa dels béns que en aquest concepte 
aporta la dona al matrimoni al temps de contraure aquest i dels béns que adquireixi aquesta 
durant el matrimoni amb caràcter dotal, sobre els béns adquirits per la dona en constant 
matrimoni. Cal dir que el següent precepte, és a dir l’article 1337 CC, establia que tindran la 
consideració de béns dotals, els béns immobles adquirits; per permuta amb altres béns dotals, a 
través del dret de retracte pertinent a la dona, per dació en pagament del dot i per compra amb 
diners que pertanyen del dot. !
Pel que fa al concepte de dot, la doctrina  estableix que el dot és el capital de la dona o un altre 56

que per ella entrega al marit per tal de sostenir les càrregues del matrimoni  i el qual enfront la 57

dissolució del matrimoni ha de ser restituït a la dona. Però pel que fa a l’afecció d’aquests béns, 
per tal que tinguin el caràcter de dotals, hem de dir que es pot fer per la voluntat de la dona o per 
voluntat de tercers que aportin en nom d’ella els béns que adquiriran per la seva voluntat el 
caràcter de béns dotals. Per tant no dista de la funció vista en el primer bloc. !
En la pràctica, tal i com diu Rimblas , moltes vegades es pot tendir a confondre la figura del 58

dot amb la figura de la llegítima. Per tant cal deixar clar que es tracten de figures diferenciades 
encara que en determinats supòsits s’imputa el dot dins la llegítima quan s’hagués rebut 
mitjançant el dot. Aquest supòsit el trobem en Dret romà, concretament, Digest, Llibre III, Títol 
III, Llei 29: !
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!
El moment temporal de constitució del dot i els subjectes, el trobem recollit en l’article 1338 
CC. El qual establia que es pot constituir dot en favor de la dona abans o després de celebrar-se 
el matrimoni, els pares i parents dels esposos i fins hi tot les persones alienes a la família. Pel 
que fa al marit, podem dir que podria ser subjecte que constitueixi el dot, però aquest només ho 
podrà fer amb caràcter previ a la celebració del matrimoni. El següent article, 1339 CC, ens 
delimitava els efectes que té la constitució del dot en un moment temporal o no, en aquest cas 
podem dir que el dot constituït amb caràcter previ al matrimoni es regirà per tots els seus efectes 
pel que s’establia en el mateix CC. En canvi pels casos en què el dot estigui constituït amb 
posterioritat al matrimoni, els efectes que en derivin d’aquest s’hauran de regir pel que 
estableixin les regles generals de les donacions. !
Respecte l’extrem abans mencionat cal que ens referim als articles 1327 i 1335 del mateix CC. 
Dels quals es desprèn que els esposos només poden fer-se donacions abans de la celebració del 
matrimoni ja que en un moment posterior estan prohibides, tal i com recull l’article 1335 CC el 
qual establia que seria nul·la qualsevol donació feta durant el matrimoni per un dels cònjuges 
als fills que l’altre cònjuge tingui de un altre matrimoni, o a les persones de qui sigui hereu 
presumpte al temps de la donació. També l’article 1334 CC és important en tant que establia que 
seria nul·la tota donació entre els cònjuges durant el matrimoni. !
Això és així, segons Manresa  en tant que el dot en el seu origen era una donació, podria el 59

marit després de casats realitzar aquesta. Per tant segons l’autor aquests preceptes tenien la 
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finalitat d’evitar les donacions entre cònjuges quan es fessin a través d’una tercera persona 
interposada. Es perseguia evitar el que anomena l’autor una donació simulada en tant que per 
tractar d’encobrir-la se li dóna la forma d’un acte vàlid realitzat a entre els cònjuges. Per tal de 
declarar la nul·litat d’aquest acte era necessari que es provés o es demostrés la falsedat de la 
seva causa i per tant que es demostrés que es va voler realitzar una donació. Pel cas que es 
presumís la simulació quan intervingui una persona aliena als cònjuges de les quals hem 
anomenat anteriorment fent referència a l’article 1335 CC, la llei les pressuposava nul·les sense 
donar la possibilitat d’admetre prova en contrari. !
Bonet Ramón  ens diu que la doctrina distingeix entre tres classes de dot segons el temps de la 60

seva constitució, atenent a aquesta classificació podem dir que el dot pot ser anterior, simultàni 
o posterior al matrimoni. També estableix que el marit està exclusivament facultat per dotar a la 
dona abans de la celebració del matrimoni, donant com a explicació d’aquest precepte que no es 
burlin les normes prohibitives establertes per la donació entre cònjuges. De la mateixa manera 
també podem veure que el fet de remetre les donacions realitzades amb posterioritat al règim 
general de donacions, estableix tàcitament que les donacions realitzades amb posterioritat del 
matrimoni tindran la consideració de gratuïtes, d’aquesta manera diferenciaran aquestes de la 
donació que protagonitza el dot en si. !
Arribats a aquest punt mereix tractar la diferència entre donacions gratuïtes, les quals són per la 
seva naturalesa la majoria, i donacions remuneratòries, les quals no podem dir que siguin 
totalment gratuïtes sinó que el donatari obtén en diferent mesura una remuneració o 
contrapartida per la donació que realitza. En el punt que ens interessa el debat doctrinal apareix 
sobre la naturalesa del contracte de constitució del dot, és a dir la donació. En primer lloc es 
distingeix entre el dot constituït en favor del marit i en segon lloc sobre el constituït per un 
tercer. Sobre la primera situació la majoria de la doctrina entén que es tracta d’un contracte 
bilateral i a títol onerós, és a dir lucratiu, per que la dona transfereix el dot i a canvi el marit 
s’obliga a satisfer les necessitats de la família. Per tant aquest supòsit seria un dels que la 
donació té una natura remuneratòria. D’altre banda pel supòsit del dot consitituït per un tercer, 
en relació a la dona és un acte unilateral i a títol gratuït, en tant que aquest no en treu cap 
contrapartida d’aquesta donació, però respecte el marit torna a ser un acte bilateral i a títol 
onerós, en tant que mitjançant l’acceptació d’aquesta donació s’obliga a realitzar el que suposa 
el conjunt del dot. Per tant des d’aquest punt de vista podem arribar a la conclusió que des de la 
posició de la dona sempre tindrà natura gratuïta i des del punt de vista del marit sempre tindrà 
naturalesa de remuneratòria en tant que sempre haurà de satisfer les necessitats de la família 
amb independència de la procedència del dot. !
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Tot hi això cal dir que aquests articles tractats es refereixen a la constitució del dot a través de 
donació, però tal i com diu Manresa  aquesta no és la única font dels béns dotals, en tant que 61

també es podran establir mitjançant el llegat o l’herència, al mateix temps que el dot es pot 
augmentar durant el mateix matrimoni, com hem comentat anteriorment. !
L’article 1340 CC, és el que establia el caràcter de dot obligatori, en tant que el pare o la mare 
estaven obligats a dotar a les seves filles legítimes, a menys que es cassessin sense tenir la 
llicència que la mateixa llei requereixi. Respecte aquest dot obligatori, establia l’article 1341 
CC, que consistiria com a mínim en la meitat de la legítima rigorosa presumpte a no ser que la 
filla ja tingués béns amb aquest valor, en el cas de tenir-los però no suficients el dotant haurà 
d’aportar el necessari per suplir-los. Cal dir que per determinar la quantia del dot no es pot tenir 
en compte el total de béns del pares. Seran els Tribunals sota jurisdicció voluntària els que faran 
la regulació del dot a partir de les declaracions dels pares i dels dos parents més pròxims de la 
filla sempre quan aquests fossin majors d’edat, un per part de pare i l’altre per part de mare, que 
convisquin dins el mateix partit judicial.  !
Cal dir que el procediment que s’establia a l’article 1341 CC, s’havia de regir pel procediment 
establert a la Llei d’Enjudiciament Civil quan es portés a terme la seva reforma, però mentre no 
es reforma aquesta quedaran subjectes aquests procediments al Títol primer del Llibre tercer de 
la LECA, per tots els actes de jurisdicció voluntària.  !
En quant al procediment estableix la jurisprudència  que la fixació de la quantia del dot ha de 62

fer-se mitjançant un acte de jurisdicció voluntària, inspirada en l’article 1341 CC amb la 
finalitat de crear un procediment judicial que no alteri la pau que ha de regnar en el si de la 
família o afecti el menys possible a aquesta. A aquest efecte la mateixa jurisprudència , 63

estableix que se li atribueix a l’autoritat judicial la decisió, sense tenir un caràcter de litigi en 
si,sinó més aviat com un arbitri prudent amb els límits que només podia determinar quina era la 
meitat de la legítima rigorosa presumpte prevista pel dot obligatori. En aquest sentit Rimblas  64

estableix que l’apreciació dels Tribunals estava subjecte a les regles generals d’Enjudiciament 
Civil , és a dir als articles del Llibre tercer sobre jurisdicció voluntària i el seu Títol primer 65

sobre disposicions generals que compren de l’article 1811 a 1824 LECA, per la qual cosa seran 
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apel·lables les decisions del Jutge en primera instància que prengui dins el marc de la jurisdicció 
voluntària del precepte al qual ens estem referint. !
Pel que fa a la forma de pagament del dot, l’article 1342 CC establia que els pares poden 
complir la obligació de dotar a les seves filles mitjançant l’entrega del capital del dot o bé 
abonant una renta anual com fruits dels béns comuns de la localitat o interessos del dot.   !
Seguidament l’article 1343 CC, sobre el qual Manresa  diu que ha de servir per ajudar a la 66

interpretació de l’article 1340 CC al qual ens hem referit amb anterioritat, establia els béns amb 
els quals s’havia de fer front a aquesta obligació de dotar. En aquest sentit el precepte esmentat 
establia que quan fos el marit sol o els dos cònjuges els que constituïen el dot s’haurà de pagar 
amb els béns de la societat conjugal, en defecte d’existir tals béns s’haurà de fer front a la 
quantia de dot obligatori mitjançant la utilització dels béns privatius de cada cònjuge en la 
proporció que s’haguessin obligat aquests. Però el text legal feia una distinció en aquest sentit, 
establint que pel cas que fos la dona per si sola la que realitzés la constitució del dot s’hauria 
d’imputar als seus béns propis. Com diu l’autor, aquestes regles no suposen dificultat alguna 
però totes aquestes parteixen de la base de subsistir la societat conjugal, regir el sistema de 
guanys i actuar d’acord als pares en quant a la constitució d’un dot, el qual com ja hem 
comentat té el caràcter d’obligatori. !
La doctrina , respecte el dot obligatori, estableix en primer lloc que es tracta d’una obligació 67

alternativa, és a dir que només correspon al pare o a la mare no als dos conjuntament, quedant 
alliberats en el cas que no tinguessin la llicència requerida per contraure matrimoni. En aquest 
sentit hem de dir que la jurisprudència  estableix que no tindrà la consideració de dot anticipat 68

l’entrega que faci el pare a una filla i hagi fet aquest de la mateixa manera als seus fills. El límit 
de la quantia del dot estava configurat com un mitjà per evitar els danys i desajustaments que 
podria comportar la constitució d’un dot excessiu, però a la pràctica, en tant que coexistien dot 
voluntari i dot obligatori, la part proporcional de la quantia que excedís de la meitat de la 
legítima presumpte prendria la consideració de dot voluntari. Per tant el límit no compleix del 
tot la seva finalitat. !
Segons Manresa , el legislador imposa la obligació de dotar en base a la continuació del deure 69

d’alimentació que tenen els pares i en base a ser una forma d’anticipació de la legítima. Ja que 
aquesta obligació pels pares de dotar no suposa més que un petit sacrifici en comparació amb les 
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obligacions que se’ls extingeixen al casar a les seves filles. També ens parla l’autor de la 
controvèrsia que hagués suposat establir una quota fixa ja que cada família tenia un patrimoni 
diferent, però alhora establia un mecanisme senzill i adaptat a aquest cas per tal que es pogués 
exigir el compliment d’aquesta obligació per tal d’evitar sotmetre als pares a demandes i judicis 
costos per aquest motiu. !
Seguidament, l’article 1344 CC tractava la figura del dot confessat, el qual establia que el dot 
confessat és aquell del qual no constava la seva entrega o només constés en document privat, 
només faria sorgir entre els subjectes els efectes que produeixen les obligacions personals. Però 
la dona que tingués el dot confessat al seu favor abans de la celebració del matrimoni o dins el 
primer any des de la celebració d’aquest, tindrà, tal i com preveia l’article 1345 CC, la facultat 
de demanar que el marit li asseguri aquest a través d’hipoteca, sempre hi quan faci constar 
l’existència de béns dotals en el moment de realitzar la seva reclamació, tal i com ja s’establia 
en el projecte de CC de 1851, article 1279. !
És en aquest punt, on la doctrina  fa la classificació en diferents tipus de dot segons la seva 70

forma de constitució; així doncs podrem diferenciar entre dot promès, entregat o confessat, les 
quals procedirem a delimitar breument. Pel que fa al dot promès, aquesta tipologia es regeix per 
les regles del contracte de promesa, concedint la facultat a la dona de reclamar la constitució 
d’aquest segons la promesa del marit, cal dir respecte d’aquesta tipologia que és la forma legal 
prevista. Una altre tipologia és el dot entregat, el qual és aquell dot en què el marit ja ha rebut 
els béns, entrega la qual ha de constar per escriptura pública i per tant sota la fe d’un Notari. Per 
últim es distingeix de les altres, el dot confessat, al qual ens hem referit anteriorment i també 
apareix regulat en l’article 170 de la Llei Hipotecària. L’entrega d’aquest apareix provada 
només per document privat o pel simple reconeixement del marit. Aquesta tipologia, segons 
estableix la jurisprudència , confereix facultat a la dona enfront el marit però no enfront als 71

tercers creditors d’aquest. !
Cal dir que respecte als efectes sobre tercers, la jurisprudència  estableix que no és suficient la 72

confessió en escriptura pública o en judici per a perjudicar a aquests. 

!
A continuació, a través de l’article 1346 CC, arribem a una altre classificació del dot, el qual pot 
ser estimat o inestimat. D’una banda, el precepte establia que era estimat, si els béns en què 
consistia s’avaluaven al temps de la constitució del dot, transferint el domini d’aquests béns al 
marit i aquest quedant obligat a la restitució de l’import. El marit, si no està conforme amb 
aquesta avaluació, tal i com estableix l’article 1348 CC, estarà facultat per demanar que es 
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corregeixi l’error o greuge que consideri que se li ha realitzat. D’altre banda, el dot serà 
inestimat, si la dona conserva el domini dels béns, s’hagin o no avaluat aquests, quedant el marit 
obligat a restituir els mateixos béns. Aquest mateix preceptes establien una presumpció legal, en 
que si els cònjuges en les capitulacions no pactessin el caràcter del dot, aquest es consideraria 
inestimat, amb els efectes que acabem d’esmentar que té aparellada aquesta qualificació. !
La doctrina  fa incís que la diferència entre les dos tipologies que acabem de tractar, dot estimat 73

i dot inestimat, resideix en el fet que hi hagi una efectiva transferència del domini dels béns, no 
tan en si aquests han estat avaluats o taxats. Per tant no podrem parlar de dot estimat, encara que 
s’hagi fet un peritatge dels béns dotals si no existeix una efectiva transferència del domini dels 
béns al marit. Per últim assenyala que la presumpció en cas de no fer els cònjuges cap concreció 
sobre la naturalesa dels béns, és una presumpció iuris tantum, és a dir que només es pot destruir 
per prova en contrari, mitjançant el que estableixin les capitulacions matrimonials o del que en 
resulti de la constitució del dot. !
Manresa  coincideix amb la doctrina general que la base de la distinció no consisteix en la 74

circumstància que si els béns són avaluats o no, sinó en els efectes de l’estimació, és a dir en la 
circumstància essencial que el domini dels béns es transfereixi al marit. Pel que fa al dot 
estimat, en tant que el domini es transfereix al marit si que constitueix una veritable alienació, 
una espècia de venta, tal i com apunta l’autor, i el marit restarà obligat a restituir l’import dels 
béns que compra, la quantitat per la qual van ser avaluats. En el cas contrari com els béns li 
segueixen pertanyent a la dona, el marit haurà de restituir aquests i no el seu valor. Per tant 
podem dir que la dectrina és unànim en aquest sentit. !
La jurisprudència  en aquest sentit estableix que tot hi transferit el domini al marit dels béns, no 75

es pot considerar que la dona es troba totalment desposseïda d’aquests, ja que hauran de ser 
presos en consideració pels casos que tingui que fer front a obligacions d’alimentar, sense poder 
al·legar com a eximent el fet que el dot sigui inestimat per no fer front a aquests. !
Els següents articles d’aquesta Secció que estem tractant, fan referència a situacions que es 
poden produir amb el dot un cop constituït aquest, i que podríem considerar com a garanties. 
D’aquesta manera podem veure com l’article 1347 CC establia que les conseqüència de 
l’increment o el deteriorament del dot estimat recau sobre el marit, i en tant que ja ha estat 
avaluat, quedarà exclusivament obligat a restituir el valor que ell va rebre. Seguidament, 
l’article 1349 CC, establia les obligacions del marit; en primer lloc el marit estarà obligat a 
inscriure al seu nom i hipotecar en favor de la dona els béns immobles i els drets reals que rebi 
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com dot estimat o qualsevol altre bé d’aquesta naturalesa suficients per a garantir-ne l’import de 
l’estimació que s’hagi fet d’aquests, l’article 1352 CC facultava a la dona major d’edat a exigir 
la constitució de la hipoteca a la qual ens estem referint. Cal dir que respecte aquesta obligació 
de constituir hipoteca, Rimblas  diu que desapareix en els casos en que el dot tingui la natura 76

de confessat, si el constituent voluntari del dot exonera al marit de l’obligació d’hipotecar i 
també en els casos en que la dona renunciï a aquest dret amb els requisits del Reglament 
Hipotecari. També restarà obligat el marit a assegurar amb hipoteca especial suficient tots els 
béns que se li entreguin en concepte de dot estimat. L’article 1351 CC establia que el marit pot 
quedar lliurat de la obligació de formalització de la hipoteca en els casos que aquest deixi de 
tenir, per diferents causes ja previstes en la llei, la obligació de restituir el dot. Sobre la mateixa 
constitució de la hipoteca, l’article 1354 CC establia que si el marit no tingués béns propis amb 
els quals constituir-la estarà obligat a fer-ho sobre els primers béns immobles o drets reals que 
adquireixi. A aquest últim extrem es refereix Manresa  en el sentit que degut a la naturalesa del 77

dot inestimat, la hipoteca legal només li serà exigible a marit respecte els béns immobles que 
estiguin inclosos dins d’aquesta, en tant que no és probable que desapareixin i ja porten la 
seguretat de la seva restitució a ells aparellada, a través de la pertinent inscripció en el Registre 
de Propietat. !
Per tant resulta d’allò exposat fins al moment, que les facultats del marit són les següents; en 
primer lloc com ja hem dit té la facultat de demanar que es desfaci l’error o el greuge ocasionat 
per la valoració dels béns en es casos de dot estimat, tal i com establia l’article 1348 CC. 
S’entén que té aquesta facultat des de que es celebra el matrimoni fins que ha de fer front a la 
restitució del dot, però no disposaran d’aquesta facultat els seus hereus o familiars, ja que no es 
permet la interpretació extensiva d’aquests preceptes per tots els perills que comportaria. En 
segon lloc, tindrà la facultat d’apropiar-se de l’increment del dot, així com també de les 
disminucions, tal i com quedava delimitat en l’article 1347 CC que hem comentat anteriorment. 
En tercer lloc podrà disposar lliurement dels béns en general i per últim com resulta de la lògica, 
podrà alienar els seus propis béns, encara que estiguessin hipotecats, sempre hi quan deixi 
subsistent la hipoteca legal constituïda sobre ells en favor de la dona. En aquest sentit, Lacruz i 
Sancho Rebullida  estableixen que el marit estarà facultat a recuperar en la dissolució del 78

matrimoni totes aquelles millores que hagi realitzat en els béns que conformen el dot. Això 
segons l’autor està habilitat en tant que el marit no pot ser considerat un simple usufructuari que 
es beneficia dels fruits sinó que la seva condició s’assimila més a les facultats d’ús i gaudi i 
administració intel·ligents d’un propietari.!
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Resultaran de la mateixa manera els següents drets de la dona, com a creditora privilegiada de 
gènere i suma de la quantia del dot: !
En primer lloc, tindrà la facultat d’exigir la constitució de la hipoteca dotal o inscripció dels 
béns, tal i com habilitaven els articles 1349 i 1352 CC i article 178 de la Llei Hipotecària, 
facultat sobre la qual ens fixarem en més profunditat a continuació. En aquest sentit hem de dir 
que l’article 258 del Reglament Hipotecari condicionava el dret d’exigir constitució d’hipoteca a 
les següents circumstàncies; en primer lloc que la dona sigui propietària dels béns que hagin de 
donar-se en concepte de dot i en segon lloc que tingui la lliure disposició d’aquests béns. En el 
mateix sentit Manresa sobre el mateix 258 del RH establia que en tota escriptura dotal serà 79

requisit indispensable la menció de la hipoteca que s’hagi constituït o es constitueixi en un 
instrument separat. El mateix ens diu que la hipoteca representa una limitació de domini, un 
gravamen sobre els béns immobles, i no pot constituir-se, per norma general per menors o 
incapaços. Pel supòsit en que el marit no disposés dels béns propis amb els quals constituir 
hipoteca, restarà obligat a hipotecar els pirmers béns immobles o drets reals que adquireixi tal i 
com hem comentat anteriorment, però cal dir que aquest supòsit pot perjudicar a tercers fins que 
no estigui realitzada correctament la hipoteca, tal i com estabia l’article 180 de la LH. Cal dir 
respecte la hipoteca dotal que aquesta s’extingirà quan tingui lloc la restitució del dot o el marit 
per qualsevol causa legítima quedi dispensat de la obligació de restitució, tal i com preveia 
l’article 172 de la LH. !
En segon lloc, sol·licitar el dipòsit al seu nom en un establiment públic, dels títols, inscripcions 
o documents que representin els efectes públics o valors cotitzables que constitueixin el dot 
estimat, mentre el seu import es trobi garantit a través d’hipoteca dotal, la qual té la obligació de 
constituir el marit, tal i com establia l’article 1355 CC al qual ens hem referit anteriorment.  
Aquesta és una fórmula de garantia provisional que substitueix a la hipoteca que el marit ha de 
prestar per l’import del dot estimat i fins al moment que constitueixi aquesta, en tant que quan 
aquesta es constitueixi passaran els béns al domini del marit i per consegüent a la lliure 
disposició d’aquest quedant la dona d’aquesta manera garantida de la restitució del seu import.  !
En tercer lloc, està habilitada a reclamar del marit o els seus hereus la restitució de l’import pel 
que va ser avaluada la dot, tal i com establia l’article 1347 CC. Cal dir però que 
independentment que el dot tingués naturalesa d’inestimat, aquest es regiria pel que fa a aquesta 
hipoteca, per les normes del dot estimat figura per la qual està pensada principalment la hipoteca 
legal. !!!
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2.3.1.2. L’administració i usdefruit del dot !
La Secció Segona, del Capítol III, Títol III del Llibre IV del CC, delimita qui ostentarà 
l’usdefruit i qui tindrà l’administració dels béns constituïts en dot. A aquest efecte l’article 1357 
CC, establia que el marit serà l’administrador i usufructuari dels béns que constitueixen el dot 
inestimat, amb tots els drets i obligacions derivats d’aquesta condició . Tindrà tots els drets i 80

deures menys el de prestar fiança, tal i com recull l’article 1358 CC. La dona conservarà el 
domini dels béns en el cas que s’hagi constituït dot inestimat, per tant també li correspondrà a 
ella l’increment o el deteriorament que aquests tinguessin, sent el marit responsable només del 
deteriorament que fos causat com a conseqüència de la seva actuació negligent o culposa, tal i 
com establia l’article 1360 CC. Pel que fa a la alienació de béns i semblants, l’article 1363 CC 
establia que el marit no podrà donar en arrendament per més de sis anys, sense el consentiment 
de la dona, béns immobles del dot inestimat. I sigui quin sigui la naturalesa del dot, serà nul·la 
l’anticipació de rendes o lloguers fetes pel marit per més de tres anys. Per contra en el cas de la 
dona, aquesta pot alienar, gravar i hipotecar els béns del dot inestimat, sempre que es 
compleixin els requisits de l’article 1361 CC. !
D’allò exposat anteriorment cal fer algunes matisacions. En primer lloc el marit en tots els 
casos, ja sigui dot inestimat en virtut de la llei o estimat en tant que aquest ja té el domini el 
marit dels béns dotals, serà l’administrador legal dels béns, amb tots els efectes que es derivin 
d’aquesta condició tal i com hem comentat anteriorment. Pel que fa a l’usdefruit d’aquests béns 
dotals, hem de dir que en el cas de dot inestimat, segons el que establia la llei sempre tindrà la 
condició d’usufructuari, però pel que fa al dot estimat, tot i tenir el marit el domini d’aquests 
béns aquest no en tindrà l’usdefruit exclusiu quan existeixi una societat legal de guanys, en tant 
que aquest usdefruit el posseirà la societat conjugal que formen. En segon lloc quan ens referim 
a que el marit tindrà totes les facultats que es derivin de la condició d’administrador, segons 
resultava de l’article 1363 CC, que estava facultat per a realitzar els actes conservatoris 
necessaris, pel que fa al dot inestimat, en tant que en el cas de dot estimat restarà obligat a 
retornar l’import avaluat. !
La doctrina  entén arran dels preceptes abans analitzats que la dona té les següents facultats i 81

obligacions, en tant que disposa sobre el dot inestimat el dret de propietat; En primer lloc, té el 
dret a conservar el domini dels béns dotals amb l’obligació d’inscriure tots els béns immobles i 
reals en el registre pertinent, és a dir a Registre de la Propietat, al seu nom i en la qualitat de dot 
inestimat. En segon lloc, té dret a apoderar-se de l’increment del dot, així com la obligació de 
fer front als deterioraments produïts per la seva culpa. En tercer lloc pot alienar, gravar o 
hipotecar els béns, amb els requisits que esmenti la llei. Seguidament també tindrà com hem 
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comentat la facultat d’exigir al marit la constitució d’hipoteca per l’import dels béns alienats. 
Per contra haurà de respondre amb els béns del dot inestimat de les despeses diàries de la 
família causades per ella, amb l’autorització del marit, amb caràcter posterior als béns de la 
societat conjugal i els del marit tal i com establia l’article 1363 CC. Finalment del comentat 
anteriorment també se’n desprèn la facultat d’autoritzar al marit els arrendaments que aquest 
faci per una durada temporal superior a sis anys, tal i com hem comentat anteriorment. !
Respecte d’aquests articles hem de dir que tal i com tracta Rimblas  els deutes que són 82

exclusivament del marit no es pagaran amb l’import dels béns dotals, però en aquest mateix 
sentit la jurisprudència  delimita que els deutes que contrau el marit per l’exercici de la seva 83

indústria o professió no seran despeses privatives seves, ja que a través d’aquest exercici 
contribueix a sostenir les càrregues familiars i com a conseqüència d’aquest fet podrà respondre 
del seu pagament amb els béns dotals. !
Per acabar aquesta Secció destacarem el que establia l’article 1364 CC. Aquest precepte deia 
que quan els cònjuges, en virtut no del que establia l’article 1315CC, haguessin pactat que no 
regiria entre ells la societat de guanys sense expressar les regles per les quals hagin de regir-se 
els seus béns o si la dona o els seus hereus renunciaven a l’esmentada societat, es passaria a 
regir pels preceptes d’aquest capítol passant a tenir el marit les obligacions que es determinen en 
aquest mateix, les quals hem vingut comentant al llarg d’aquest apartat, beneficiant-se de tots 
els fruits que es derivin dels béns dotals tal i com es computarien en el cas d’existir la societat 
de guanys. !
Per tant podem dir que en aquest cas regiria el règim dotal fet habilitat com ja hem comentat pel 
que establia l’article 1315 CC. Aquest últim precepte permetia que es poguessin aplicar les 
condicions del règim econòmic alhora d’atorgar capitulacions matrimonials segons la voluntat 
dels cònjuges amb les úniques limitacions que estiguessin contingudes en el CC. !
Segons Bonet Ramón  aquest precepte consagra com a règim legal supletori de segon grau el 84

dotal, un cop apareix la voluntat de les parts en contra del règim de la societat legal de guanys. 
L’autor també coincideix en que en aquest règim el marit percebia tots els fruits que se li 
computarien si estigués en un règim de guanys en cas d’existir aquesta societat. !
Per tant d’aquesta Secció podem arribar a la conclusió que l’administració de tots els béns, 
inclosos els de la dona li pertocava al marit, en qualitat d’administració i usufructuari dels béns 
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del dot. Per tant serà a partir del que establien els articles als quals ens acabem de referir en els 
quals es materialitza la posició dominant de l’home sobre la dona en molts àmbits però també 
en el patrimonial. !
2.3.1.3. La restitució del dot !
Aquesta Secció Tercera tracta la restitució del dot, la qual es dona un cop aquesta ha complert la 
seva finalitat, un cop complerta aquesta ha de ser restituïda per part del marit o dels seus hereus 
a la dona o als seus hereus. Com a norma general aquest es restitueix amb la dissolució del 
matrimoni, la qual podem dir que en aquest temps només era per la mort de un dels cònjuges i la 
declaració de nul·litat del matrimoni. Als quals s’equiparen els casos de declaració de mort del 
cònjuge que es troba absent o els casos de separació judicial.  !
En el sentit que acabem de senyalar, trobem l’article 1365 CC, el qual establia els casos en què 
el dot es restituirà a la dona o els seus hereus. Podem dir que enumera tres supòsits; en primer 
lloc quan el matrimoni es dissolgui o es declari nul, en segon lloc quan es transfereixi a la dona 
l’administració del seu dot i per últim en el supòsit que ho ordenin els Tribunals en els casos 
previstos en aquest mateix CC. !
Cal dir però que també existeixen casos en que és excepcional la restitució del dot, en tant que 
aquesta es produeix sense que es dissolgui efectivament el vincle que uneix els cònjuges en el 
matrimoni, casos els quals tenen com a principal característica la seva eventual provisionalitat 
enfront els casos normals que és definitiva la restitució dels béns dotals. Entre els qual podem 
trobar la inhabilitació del marit per administrar, la bogeria o l’analfabetisme entre d’altres. 
Casos que entren dins el segon supòsit previst per l’article que acabem de tractar el qual tenia 
com a conseqüència directe que la dona passi a administrar els béns dotals i parafernals, els dels 
fills comuns i els de la societat conjugal, però no tindrà cap facultat sobre els béns parafernals o 
privatius del marit.  !
En aquest sentit, Manresa  estableix que el marit o en defecte els seus hereus hauran de restituir 85

el dot a la dona en un seguit de casos; en primer lloc quan el matrimoni es dissolgui per mort 
d’un dels cònjuges. En segon lloc quan el matrimoni es declari nul. Seguidament també restarà 
facultada a percebre la restitució a dona pel cas que hi hagi declaració de mort de l’absent. En 
quart lloc també procedirà aquesta restitució quan es decreti el divorci pel Tribunal Competent, 
tenint el marit la causa d’aquest divorci. Cal dir que aquests supòsits responen a la naturalesa 
del dot en tant que sense matrimoni deixa de tenir el seu efecte i per tant procedirà la seva 
restitució en favor de la dona. D’altre banda, també procedirà la restitució quan s’hagi declarat 
la prodigalitat del marit, en tant que s’entén que és un mal administrador. Podrà reclamar la 
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restitució, també, després de demanar la dona la separació de béns fonamentada en sentència de 
condemna al marit amb pena de interdicció civil. !
Pel que fa a l’import de la restitució del dot estimat, l’article 1366 CC, establia que la restitució 
d’aquest es farà entregant el marit o els seus hereus a la dona o als seus respectius el preu 
resultant de l’estimació o valoració realitzada al moment de constitució d’aquest. Però cal dir 
que el mateix precepte establia que s’hauran de deduir respecte d’aquest import valorat, el dot 
constituït a les filles, quan aquest sigui imputable només als béns privatius de la dona i en segon 
lloc també seran deduïbles els deutes contrets per la dona abans del matrimoni i els quals 
haguessin estat satisfets pel marit. !
Pel que fa a la restitució del dot inestimat, en tant que no es fa valoració i el marit resta obligat a 
retornar els béns en la mateixa natura tal i com hem comentat anteriorment, establia l’article 
1367 CC que els béns immobles del dot inestimat es restituiran en l’estat en el qual es trobin, i 
en el cas de ser alienats es restituirà l’import de la seva venta. Pel cas que no es pogués restituir 
en el mateix estat, s’haurà de fer en diner i els béns fungibles en especies, tal i com establia 
l’article 1372 CC. En el sentit que només és lícit realitzar el pagament en metàl·lic d’aquesta 
restitució quan no hi hagi cap pacte previ sobre aquest cas per part dels cònjuges es manifesta la 
jurisprudència . En aquest cas hem de dir que també el marit es podrà deduir del pagament de 86

la restitució del dot inestimat, segons el que establia l’article 1377 CC, en el cas que ja 
haguessin estat pagades pel marit; l’import de les costes i les despeses pel cobrament i la 
defensa que origini la restitució, de la mateixa manera els deutes i obligacions inherents o 
afectats al dot, que no siguin a càrrec de la societat de guanys. En tercer lloc també es podrà 
deduir del pagament total de la restitució del dot d’aquesta naturalesa les quantitats que siguin 
de la responsabilitat peculiar de la dona, segons les mateixes disposicions del CC, concretament 
les que apareixen en l’article 1408 CC. !
Pel que fa al temps de la restitució, l’article 1369 CC, establia que es podria obligar al marit o 
als seus hereus a realitzar aquesta una vegada dissolt el matrimoni o declarat nul aquest, 
indiferentment de si el dot tenia la naturalesa d’estimat o inestimat. Introduïa, l’article 1370 CC, 
que no se li pugués exigir al marit fins que hagués passat un any des de l’extinció del 
matrimoni, els diners, béns fungibles i altres valors públics que en tot o en part no existien al 
dissoldre’s la societat conjugal, però s’havia d’abonar l’interès legal del diner que es generi des 
de la dissolució del matrimoni fins que es faci efectiva aquesta restitució. !
El CC també regula el fenomen de la restitució simultània de varis dots, establint en el seu 
article 1376 CC que quan s’hagi de fer la restitució de dos o més dots en un mateix temps, es 
pagarà cadascuna amb els béns del seu respectiu dot, i en el cas que no existeixi suficient cabdal 
per tal de poder fer front a tots els dots, es pagarà seguint el criteri de dret qui prior est tempore 

"46
 cfr. Sentència de 21 de febrer de 190086



potior est jure, és a dir que s’atendran segons el criteri temporal, sent prioritària a rebre la 
restitució la primera dona i així successivament. !
En el cas que el matrimoni es dissolgui per la mort de la dona, els interessos o els fruits del dot 
que s’hagi de restituir quedaran a favor dels seus hereus tal i com establia l’article 1379 CC, cal 
dir però que en tot cas s’hauran de pagar a la vídua els vestits de dol, amb la massa hereditària 
del marit. Pel cas contrari, establia aquest últim precepte, és a dir quan el matrimoni es 
dissolgués per la mort del marit, la dona podrà optar entre exigir durant un any els interessos o 
fruits del dot o que se li donessin aliments provinents de la massa hereditària del marit. !
Per últim un com delimitat el règim legal del dot, procedirem a tractar el règim legal que tenen 
els béns propis de cada cònjuge, és a dir els béns parafernals.!!
2.3.1.4. Els béns parafernals !
Respecte de l’origen d’aquesta classe de béns, Manresa  ens diu que existeixen els béns 87

parafernals des de que es reconeix a la dona el dret de tenir alguna cosa pròpia, encara que es 
tracti de una propietat insignificant, limitada als objectes necessaris pel seu ús particular, es 
tracta de propietat en si amb el dret de gaudi i possible administració. En un primer moment 
aquesta propietat era bàsicament la de les joies, vestits i alguna quantitat petita de diners per en 
un moment posterior estendre’s a altres béns de més importància. Establint el mateix autor però 
que el cabdal propi de la dona dins la societat conjugal està constituït únicament pels béns 
dotals o els parafernals, essent l’administració dels béns dotals sempre del marit i per contra 
l’administració dels parafernals sempre de la dona. Pel que fa al gaudiment d’aquests a béns 
hem de dir que ve relacionat amb el règim acceptat en les capitulacions matrimonials. !
Segons Bonet Ramón  la qualificació de béns parafernals la reben tots els béns que aporti al 88

matrimoni la dona o adquireixi després amb la finalitat de no ser atribuïts com a dot, poden ser 
delimitats alhora de constituir-la o bé agregant-los després de la seva constitució. La discussió 
que planteja la doctrina és si en un moment posterior una vegada constituïts els béns dotals, la 
dona pot convertir els seus béns parafernals en aquesta altre tipologia de béns ja sigui amb la 
naturalesa de dot inestimat o estimat, però al no estar prohibida aquesta possibilitat 
expressament, i donat que de les normes generals de constitució del dot a les quals ens hem 
referit anteriorment no podem extreure l’impossibilitat d’aquest supòsit estarem en la condició 
d’afirmar que si que serà possible. !
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Aquesta qualificació dels béns parafernals la trobàvem recollida a l’article 1381 CC el qual 
establia que són parafernals, com hem dit, els béns que la dona aporti al matrimoni sense 
incloure’ls en el dot i els que adquireixi un cop després de constituït aquest, sense adjuntar-los a 
ella. De la mateixa manera, la jurisprudència  estableix que el concepte de béns parafernals es 89

determina pel seu origen sense que es trobi subordinada aquesta condició al seu resultat o 
origen. !
Manresa  en aquest sentit estableix el que podríem dir una presumpció a favor dels béns 90

parafernals en tant que a través del mateix article 1381 CC es presumeix que seran parafernals 
tots els béns que es trobin en l’haver no dotal de la dona, i com el dot no existeix fins que aquest 
no es constitueix podem dir que fins que no consti de forma clara i expressa la constitució de 
dot els béns de la dona han de considerar-se parafernals. Per tant, tal i com afirma l’autor i 
confirma la jurisprudència , els béns parafernals constitueixen a regla general i els béns dotals 91

seran l’excepció.!!
Sobre aquests béns, la dona en conservarà sempre el domini tal i com establia l’article 1382 CC, 
a diferència del que passarà amb els béns dotals en que la dona pot conservar o no el domini 
d’aquests tal i com hem comentat anteriorment en l’article 1346 CC, en aquests el marit no 
podrà exercitar accions de cap naturalesa respecte dels béns parafernals sense la intervenció o el 
consentiment d’aquesta, tal i com establia l’article 1383 CC. De forma inversa s’estableix que la 
dona no pugui exercitar cap acció que tingui relació amb els béns parafernals del marit, 1387 
CC. Cal dir però, que això no serà sempre així, en tant són sempre de la dona i per això per 
vendre’ls, el marit necessita que hi hagi el consentiment previ d’aquesta o subsidiàriament 
requerirà l’apoderament especial per arribar a alienar-los. Aquesta matèria ha donat lloc a 
diversa jurisprudència  sobretot pel que fa l’exercici de l’acció de retracte. 92

!
En el mateix sentit, en tant que la dona té el domini dels seus béns parafernals, l’article 1384 
CC, establia que aquesta sigui la que tindrà l’administració dels mateixos, a no ser que els 
hagués entregat al marit amb l’expressa voluntat que fos aquest últim el que els administrés. En 
aquest últim cas el marit restarà obligat a constituir hipoteca pel valor dels béns mobles que ha 
rebut o assegurar-los en la forma establerta per els béns dotals, que ja hem comentat 
anteriorment.  !
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Com ja hem dit l’administració dels parafernals per la pròpia dona és un dret al qual pot no fer-
ne ús i entregar l’administració al marit. La doctrina  estableix en aquest sentit que quan la 93

dona hagi transmès el dret d’administració en les capitulacions, aquesta cessió té la naturalesa 
d’acte irrevocable en tant que està prohibit fer alteracions d’aquestes durant el matrimoni tal i 
com establia l’article 1320 CC. Però pel cas contrari que la cessió de l’administració dels seus 
béns parafernals s’hagi fet després de la celebració del matrimoni no existeix cap disposició 
legal que impedeixi a la dona recuperar aquest dret a través d’una reclamació segons les normes 
en les quals s’hagués basat la cessió i en defecte de disposicions especials sobre això, s’hauria 
de basar en les normes generals de contractes i obligacions. !
Manresa  ens mostra com la jurisprudència  establia com a norma general que perquè 94 95

l’administració dels béns parafernals passi durant el matrimoni al marit i se li pugui exigir les 
obligacions que comporta la referida condició, és indispensable provar que la dona li va fer 
entrega concreta i amb intenció que posseís els béns i els administrés, ja que en cas contrari es 
presumiria que la condició d’administradora recau sobre la dona. Cal dir que respecte aquest fet 
no són vàlides com a prova la simple entrega ni simple confessió del marit, sinó que ha de ser 
apreciada per els Tribunals, segons les circumstàncies de cada cas, calent això si la intervenció 
d’un Notari arran del sorgiment del CC espanyol. !
Rimblas  estableix que la facultat d’administrar, sigui originària o cedida, porta implícites la 96

facultat de contractar i la obligacions de pagar les despeses d’administració , però no cal 97

confondre el fet que tot hi que l’administració dels béns correspongui a la dona, la dels fruits 
correspondrà a l’home . 98

!
Pel que fa als fruits dels béns parafernals formen part de l’haver de la societat conjugal i estan 
subjectes a l’aixecament de càrregues del matrimoni, també ho seran els béns del dot inestimat 
destinats a les despeses familiars, sempre que els béns del marit i els béns dotals siguin 
insuficients per a cobrir les responsabilitats que es derivin d’aquestes despeses tal i com establia 
l’article 1385 CC. Per tan podrem dir que els béns parafernals de la dona ocuparan el tercer lloc 
pel que fa l’ordre de preferència per a respondre de les despeses i càrregues de la llar, tenint per 
davant, en primer lloc els béns dotals i en segon lloc els béns parafernals del marit.  
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En el mateix sentit, trobem que l’article 1386 CC, establia que les obligacions personals del 
marit no podran fer-se efectives sobre els fruits dels béns parafernals, a menys que tingui com a 
destinació aixecar les càrregues de la família. !
Segons Manresa , aquesta doctrina es troba confirmada amb la Sentència del Tribunal Suprem 99

d’11 d’octubre de 1902, la qual es refereix al que hem estat comentant, procedeixo a citar 
textualment a continuació:  !

“Si bien la mujer, además de conservar el dominio de los bienes parafernales, tiene su 
administración, a no ser que los hubiere entregado al marido ante Notario con intención de que 
los administre, según el artículo 1284 del Código, como los productos de éstos se hallan sujetos 
al levantamiento de las cargas del matrimonio, u en tal concepto forman parte del haber de la 
sociedad conyugal, cual prescribe el 1835, es evidente que la administración de tales frutos, 

para este efecto, compete al marido, con arreglo al artículo 59, sin que obste a la 
administración de los referidos bienes otorgada a la mujer por aquel precepto, y, 

consiguientemente, a los actos propios de dicha administración, que la mujer puede realitzar 
hasta obtener aquéllos.” !

Arribats a aquest punt hem de dir que no s’ha de confondre l’administració dels béns parafernals 
amb la dels seus fruits o productes, la qual corresponen a la dona i no al marit, a mode 
d’exemple trobem que la jurisprudència  estableix que l’administració d’una pineda explotació 100

de la qual requereix que es tallin i es repoblin aquests, no suposa un acte de disposició al marit, 
essent diferent que la dona entregui al marit el producte de la venta dels arbres ja tallats, cosa 
que si que forma part de l’haver de la societat conjugal i per tant aquest producte si que restarà 
obligat a ser destinat a aixecar les càrregues del matrimoni. !
Per els casos en què els béns parafernals sobre els quals tingui reservada l’administració la dona 
consisteixin en diners en metàl·lic, efectes públic o mobles preciosos, el marit tindrà el dret 
d’exigir que siguin dipositats en els termes que es faci possible l’alienació o la pignoració sense 
el seu consentiment tal i com recull l’article 1388 CC, el qual podem veure que és una 
conseqüència directe de la limitació de la lliure disposició de la dona. !
Un cop delimitat el règim jurídic que tenen els béns parafernals en el CC, el qual reconeix el 
domini de la dona sobre els seus propis béns, podem dir que es tracta d’una evolució conceptual 
i doctrinal important, en tant que és la primera vegada que es reconeix aquesta possibilitat en un 
text normatiu regulador de les relacions patrimonials entre els cònjuges com és el que estem 
tractant. 
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La introducció d’aquesta tipologia de béns és el que centrarà l’origen de la qüestió que pretenem 
resoldre en tant que la naturalesa d’aquests amb la naturalesa dels articles referits al dot són 
incompatibles, en tant que mentre uns traspassaven el poder administrador de tots els béns al 
marit els altres delimitaven una tipologia de béns els quals queden fora de l’esfera patrimonial 
del marit en favor de la dona, excloent aquests al marit de qualsevol acte de lliure disposició 
sobre els béns que podem anomenar privatius de la dona. !
Per tant és inevitable arribar a la qüestió plantejada de perquè subsisteix la regulació tan extensa 
dels béns dotals ja que s’aposta per la introducció d’una figura nova en la legislació civil del 
moment com són els béns parafernals de la dona, a més quan a primera vista ja resulten de 
naturaleses antagòniques. !
Ja podem avançar que segons Lacruz Berdejo  aquesta tipologia de béns no anaven a ser 101

intorduïts a priori en la versió definitiva del CC, però finalment si que van ser introduïts el que 
va tenir molta relació amb la resposta a la qüestió plantejada de la regulació extensa de la figura 
del dot tot hi no ser aquesta usual en la pràctica social del moment. !
2.3.2. Declivi de la figura del dot !
Una vegada delimitada la situació del règim jurídic que rebia el dot a Espanya al segle XIX i 
amb la promulgació del CC, podem dir que el dot encara es troba fortament regulat pel que fa el 
seu règim jurídic.  !
Podem dir que el dot està massa regulat en relació a la pràctica d’aquest en tant que ja regeix el 
règim de comunitat de guanys el qual propicia la inoperativitat de la figura del dot ja que perd la 
seva raó de ser tal i com hem comentat anteriorment, però igualment el legislador espanyol en 
un afany, segons la meva opinió, tradicionalista i conservador decideix mantenir aquesta 
institució desfasada temporalment a través de la implementació en el CC de més de cinquanta 
articles els quals gaudeixen de poca aplicació pràctica. Per tant com ja hem avançat 
anteriorment la nostra finalitat és conèixer el perquè d’aquesta regulació tan extensa del dot, 
prenen en consideració que es tracta d’una figura obsoleta i que no és utilitzada en la pràctica 
pels matrimonis del moment temporal que estem tractant. !
A continuació exposarem la opinió de la doctrina que fa referència als motius pels qual el dot 
pateix el declivi a la pràctica dins el si dels matrimonis.  !
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En primer lloc, en aquest sentit Lacruz i Sancho Rebullida  estableixen que amb la 102

promulgació del CC, perd la figura del dot tot el caràcter de la inalienabilitat que impedia a la 
parella, és a dir els cònjuges, de mutu acord vendre o donar els béns vinculats al dot i el crèdit 
dotal. La pretensió de la dona a la restitució, al dissoldre’s el matrimoni, de la suma de diners 
que ella va entregar en concepte de dot o al pagament del dot reconegut pel marit, deixa així 
d’anteposar-se a les reclamacions dels altres creditors i per tant deixa de gaudir de qualsevol 
privilegi. Per tant el nostre entendre, tot hi regular-se la institució del dot al deixar la porta 
oberta a la possible alienació per part dels cònjuges dels béns que formen aquest, es pot 
considerar com l’inici del declivi de la institució dotal, ja que perdia la seva doble funció la qual 
era assegurar el sosteniment de les despeses familiars i la pròpia manutenció de la dona després 
del matrimoni. Per tant aquest fet, és a dir, la poca utilitat pràctica al permetre l’alienació dels 
béns com hem vist anteriorment és un dels motius pels quals el dot entra en decadència i que 
ens porten a preguntar perqué es segueix regulant de forma tan extensa en l’articulat del CC 
original. !
En segon lloc, tal hi com hem comentat en el principi del present bloc i en el mateix sentit 
trobem la opinió de Manresa , el qual assenyala que aquest règim no té raó de ser un cop 103

acceptat el règim de guanys ja que el vertader règim dotal porta aparellat la condició de la 
inalienabilitat del béns immobles de la dot, i per tant al treure-li en els temps moderns aquesta 
condició el règim dotal ha perdut tota la seva importància i independència, conservant segons 
l’autor el nom, però no els seus principis fonamentals. El mateix fa un símil amb el tractament 
que en fan d’aquesta figura altre codis, com per exemple el Xilè, l’Alemany o el de Veneçuela, 
els quals tracten, a diferència de l’espanyol, aquesta figura com una simple donació per raó de 
matrimoni cap a on podrem dir que evolucionarà el nostre també. En tant que a través de 
l’acceptació del règim de guanys ja crea un fons comú entre els cònjuges per fer front a les 
contingències oportunes de la llar el qual deixa inoperativa la figura del dot. !
Els esmentats autors, diuen que la constitució del dot era poc freqüent en tant que l’ajuda 
general al matrimoni es podia aconseguir en el mateix grau a través d’una donació a la dona, 
preferiblement de béns immobles, ja que així s’asseguraven que no es perdia la seva essència 
d’individualitat i no es confondrien amb altres béns, cosa que feia preferible aquesta opció per la 
seva flexibilitat i major aplicabilitat directe envers la opció de la utilització de l’arcaica 
institució dotal. Ja que en un cas d’aquestes característiques, abans que existís el règim legal de 
la comunitat de guanys la donatària podria retenir per a ella els fruits que es derivessin dels béns 
aportats per la seva part al matrimoni al casar-se o al ser aquests heretats dels seus pares. Però 
amb l’entrada en vigor del règim de comunitat de guanys com a règim legal, els fruits que es 
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derivessin dels béns aportats es feien comuns, és a dir de la societat de guanys i per tant de 
l’administració exclusiva del marit, tal i com establia l’article 1412 CC. !
Un cop hem vist que el dot entra en declivi per diferents motius; en un primer moment que es 
tractava d’una figura antiga que no era utilitzada per la majoria de cònjuges i per tant s’havia 
perdut la tradició de constituir aquest. En segon lloc el fet que s’establís el règim de comunitat 
de guanys com el règim legal propicia que en tant que ja es crea un fons comú per les 
contingències de la llar es faci superflu el patrimoni dotal el qual tenia el caràcter de comú per la 
mateixa finalitat de sostenir les càrregues familiars. En tercer lloc, tot hi no ser utilitzat per els 
cònjuges i no tenir gaire sentit amb el règim econòmic matrimonial de guanys tampoc tenia 
sentit en tant que s’habilitava l’alienació dels béns dotals com hem vist anteriorment, el qual era 
un símbol de perdurabilitat del matrimoni i com hem explicat en ocasions servia com a garantia 
per la dona. A aquests fets se li afegeix el fet de la introducció de la nova figura dels béns 
parafernals, fet que considero molt rellevant, en tant que segons la meva opinió tenen una 
naturalesa antagònica amb l’essència del dot ja que el primer reconeixien a la dona un seguit de 
béns sobre els quals en tenia el domini exclusiu i quedaven fora de l’abast patrimonial de 
l’home mentre que l’essència del segon rau en la predomini del marit per sobre de la dona, com 
ha hem vist anteriorment. !
Per tots aquests motius, trobo racional preguntar-se perquè tot hi estar en la situació de declivi 
que acabem de comentar es decideix incorporar els articles referents al règim dotal alhora de 
promulgar el CC quan en el segle XIX aquesta figura ja no comptava amb el protagonisme que 
havia vingut ostentant en temps passats. !
2.3.3. Justificació de l’extensa regulació de la figura del dot, tot hi el seu declivi !
Com ja hem dit la finalitat d’aquest treball és arribar a comprendre perquè el règim del dot està 
tan extensament regulat en la redacció original del Codi Civil espanyol, en tant que aquesta 
figura es trobava en desús, per els motius que hem explicat en l’apartat immediatament anterior 
a aquest, per part dels cònjuges alhora d’establir el seu règim econòmic matrimonial i per tant 
alhora de establir els mecanismes pels quals es regirien les seves relacions patrimonials. !
La doctrina també s’estranya que el dot es regulés tan extensament en el CC originari, però tal i 
com apunten Lacruz i Sancho Rebullida , aquesta regulació no és degut a la freqüència amb la 104

qual s’utilitzava el dot, en tant que ja hem vist que aquest no s’utilitzava de forma habitual, sinó 
que respon a uns altres motius. A aquest efecte procedirem a reproduir literalment el que 
estableix l’autor abans esmentat, en tant que ho considero de vital importància per tal d’entendre 
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perquè la figura del dot continuava estan regulada en el CC tot hi no ser un ús social habitual del 
moment, i per tant per respondre la qüestió proposada: 
 

!
Per tant un cop exposada l’opinió de l’autor, podem dir que trobarem un dels motius capdals o 
fins hi tot definitius de la causa per la qual es segueix regulant el dot en el CC original. Del que 
ens dius Lacruz, podríem extreure la conclusió final que el motiu pel qual es van conservar els 
articles referents al dot en el CC és un simple error. Error que respon a la sistemàtica que hi 
havia alhora de realitzar el Codi Civil espanyol en tant que la comissió codificadora anava 
publicant aquest de forma separada, és a dir primer realitzaven una part i la publicaven abans 
d’entrar a tractar el contingut de la següent part. Aquest fet és el que produeix aquesta situació 
tan paradoxal al meu entendre, en tant que un cop publicats els articles del dot, la comissió 
codificadora dins el debat sobre la inclusió o no dels béns parafernals en el CC els quals a priori 
no s’anaven a introduir, decideix virar en sentit favorable a la inclusió d’aquests, essent aquests 
introduïts finalment a posteriori de la regulació ja inclosa del dot. !!
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Hem de dir que en un primer moment aquests no tenien la voluntat d’atribuir a la dona cap 
capacitat d’administració sobre els seus béns propis durant el matrimoni, per tal de remarcar el 
domini del marit per sobre de la dona, però realitzen el canvi de mentalitat en el sentit que 
mitjançant els béns parafernals, figura recollida ja en Dret romà tal i com hem comentat 
anteriorment, s’atribuïen a la dona les facultats d’administració plenes sobre els seus béns 
propis o privatius. Creant una contradicció entre el dot i els béns parafernals, tal i com hem 
comentat. !
Aquest canvi de mentalitat, es produeix per diversos factors, però creiem que el factor clau és el 
de progrés social del moment i esperit paternalista envers la dona, en tant que es tendeix sortir 
progressivament de la situació de submissió de la dona a l’home, situació la qual es volia 
mantenir i essent l’única forma jurídica per articular aquesta la regulació del dot i mentre no es 
tenia la voluntat d’admetre els béns parafernals, per anar a un pla d’igualtat entre els dos 
cònjuges, que segons la nostre opinió es veu recolzada amb la introducció dels béns parafernals 
en el text regulador de dret civil espanyol. 

!
Per tant ens trobem, com a resultat del règim jurídic estudiat anteriorment, que la disciplina del 
dot passa a ser el cas insòlit essent la normalitat que la dona tingués dret a regir els seus béns 
propis, però tot hi això el legislador no va ni reduir ni eliminar del CC el seguit d’articles 
relatius al dot, els quals no servirien ja per completar en alguns punts el règim dels béns 
parafernals i per tant seguiran en el CC com un pes mort, essent només objecte d’exercicis 
doctrinals. !
Pel que fa a la qüestió plantejada podem dir que el manteniment del articles que regulen la 
figura del dot en el CC és fruit de la sistemàtica a través de la qual es creava el Codi Civil 
espanyol i en concret pel canvi de posició pel que fa a la introducció i acceptació dels béns 
parafernals. I en segon terme podem dir que es mantenen en tant que és l’única forma que té el 
legislador per assegurar la posició dominant del marit envers la dona dins l’àmbit patrimonial !
Un cop arribat a aquest punt en el qual hem vist la poca utilitat pràctica i per tant el declivi de la 
figura del dot, al mateix temps que hem comentat les causes per les quals es segueix mantenint 
aquesta figura dins la redacció original del CC, considero important l’evolució que patirà aquest 
al llarg de les successives reformes del mateix Codi Civil espanyol, per veure si es corregeix 
aquesta situació que en el nostre enteniment és antagònica de la figura del dot, veient l’evolució 
que pateix aquesta, i la figura dels béns parafernals. Per tant de comprovar com hem dit si 
procedeix la permanència d’aquesta institució en el CC o no. !!
!
!
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2.4. Reformes 1958 i 1975 !
En primer lloc hem de dir que el CC publicat el 1889, en el context històric de la restauració 
pateix avui en dia grans modificacions, ja que els seus preceptes derivats del Dret romà no han 
pogut aguantar immòbils als moviments polítics de les últimes dècades. Per tant, com no podia 
ser excepció la figura del dot també ha patit aquestes modificacions, per tant considero rellevant 
esmentar les més significatives a continuació per, en un moment posterior, tractar la reforma del 
CC de 1981, la qual ja podem avançar que suposarà la desaparició de la institució del dot en el 
CC. A través d’aquest anàlisi tractarem l’evolució que pateix la regulació del dot la qual com ja 
hem dit anteriorment era extensa tot hi ser la utilitat d’aquesta figura a la pràctica poc freqüent, 
estava justificada com articulació de la predominança de l’home sobre la dona en l’esfera 
patrimonial. !
Amb la voluntat abans esmentada, considero rellevant realitzar una pinzellada sobre el que van 
significar les reformes introduïdes en el CC l’any 1958 i 1975. En aquest sentit ja podem 
avançar que tot hi ser manifesta la inoperativitat de la institució del dot en el CC, aquestes no 
suposen una eliminació d’aquest règim dotal, però si que constitueixen al meu entendre un punt 
d’inflexió o mesures de transició cap a la desaparició d’aquest, en tant que considero que el 
progressiu declivi d’aquesta institució té un recorregut paral·lel amb l’auge o progressiu 
augment en l’equiparació entre el cònjuges. !
En primer lloc abans de comentar la significació d’aquestes reformes, considero rellevant en un 
primer moment mirar com es plasmen aquestes en el text legal en qüestió. !
Per tan d’una banda, podem dir que la reforma del CC de 1958 té afectació directa només en dos 
articles del CC referent al dot, els quals eren els articles 1340 CC i 1341 CC, és a dir sobre el 
dot obligatori. En aquest sentit hem de dir que s’adaptava l’article 1340 CC a la reforma 
realitzada a l’article 49 del mateix Código, el qual fa referència al matrimoni de filles legítimes 
menors d’edat, afegint com a excepció per tal que els pares restin obligats a dotar a les seves 
filles, els casos en que aquestes es cassin si no tenen l’autorització conforme al  mateix article 
49 CC. Pel que fa a la modificació que pateix l’article 1341 CC, hem de dir que tal i com apunta 
Rimblas  la única modificació introduïda respecte el text original, el qual hem comentat 105

anteriorment, és la supressió de la paraula “varones”,  d’acord amb la tendència d’excloure del 
CC injustificades desigualtats que es produïen per raó de sexe, d’aquesta manera l’expedient de 
jurisdicció voluntària podria afectar a tots els parents més pròxims amb independència del seu 
gènere, i per tant no s’havien de limitar als homes. !

"56

RIMBLAS, José. Código Civil: interpretado y anotado, con arreglo a las modificaciones introducidas por la ley de 105

24 de abril de 1958: concordancias legales vigentes, derecho foral, precedentes históricos, jurisprudencia, derecho 
extranjero, comentario doctrinal. Ed. Arturo Majada. Bosch, 1958. pàg. 801.



Cal dir que aquesta anterior reforma, la qual era la més extensa fins al moment, afectà 
principalment al règim del matrimoni, per tal d’adaptar l’ordenament jurídic espanyol al 
Concordat signat el 27 d’agost de 1953 entre la Santa Seu i l’Estat espanyol. Respecte a la 
institució del dot com hem vist anteriorment no introdueix grans evolucions, tot hi que serà 
important en tant que tractarà tal i com expressa la seva exposició de motius el problema de la 
capacitat jurídica de la dona els qual es trobava vigent. !
D’altre banda, hem de tractar la reforma del CC de 1975, la qual si va tenir més incidència pel 
que fa a la modificació d’articles concrets del CC, en tant que aquesta reforma va modificar un 
total de set articles els qual són en concret els següents; 1361 CC, 1383 CC, 1387 CC, 1388 CC, 
1389 CC, 1390 CC, 1391 CC. Tot seguit procedirem a veure en que consisteix exactament la 
modificació dels preceptes anteriors. !
En primer lloc l’article 1361 CC relatiu a les capacitats per alienar els béns del dot inestimat, la 
reforma a la qual ens estem referint elimina el requisit de la llicència del marit requerida en el 
text original per a realitzar aquesta facultat de disposició dels béns dotals del dot inestimat. 
Seguidament l’article 1383 CC el qual feia referència a la facultat que té el marit sobre els béns 
parafernals, l’esmentada reforma estableix que l’única possibilitat que té el marit per exercitar 
qualsevol acció sobre els béns propis de la dona serà mitjançant un apoderament fet per aquesta, 
essent anteriorment legitimades aquestes accions amb la simple intervenció de la dona. Pel que 
fa a l’article 1387 CC, el text originari en qüestió, el qual parlava sobre la impossibilitat sense 
llicència atorgada pel marit que la dona alienés els bens parafernals, en la reforma que estem 
tractant s’estableix que la dona pot disposar sobre els béns parafernals per si sola, és a dir 
eliminant la llicència del marit com a condició. L’article 1388 CC el qual estableix el dret del 
marit que tindrà de demanar dipòsit en el cas que els béns parafernals siguin en metàl·lic o 
siguin béns fungibles, sobre els quals tingui l’administració la dona, queda eliminat i en el seu 
lloc trobem la facultat que té la dona de comparèixer en judici i litigar per si sola, cosa que en el 
text originari també estava supeditat a la llicència del marit. A continuació l’article 1389 C el 
versava sobre l’exercici d’administració conferida a l’home dels béns parafernals. En el text 
original s’estableix que es normes per les quals s’haurà de regir seran les mateixes que pel dot 
inestimat, en canvi la reforma estableix que l’administració conferida al marit es regirà per les 
normes establertes en les capitulacions matrimonials en primer lloc, i en defecte d’aquestes es 
regiran per les normes del CC relatives a la matèria. També es modifica en aquesta reforma 
l’article 1390 CC, el qual donava dret a la dona per a exigir hipoteca sobre els béns en metàl·lic 
o fungibles, eliminant la reforma la possibilitat que es puguin apropiar del contingut del dipòsit 
tan el marit com la dona. Per últim, en el mateix sentit, també es modifica l’article 1391 CC, el 
qual establia que per les devolucions d'allò entregat per l’administració del marit es regiria per 
les disposicions referents al dot inestimat, s’estableix que aquests supòsits es passin a regir en 
primer lloc per allò pactat en les capitulacions matrimonials, és a dir en l’escriptura de la seva 
entrega i en el seu defecte es regeixi per les normes que apareixen en el mateix CC. !
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Per tant un cop tractada la reforma que propicia aquesta llei de reforma de determinats articles 
sobre la situació jurídica de la dona casada i els drets i deures dels cònjuges podem afirmar tal i 
com indica el mateix títol de la llei, que té una voluntat clara d’equiparació entre els cònjuges 
que segurament té a veure amb els desenvolupament de la societat en aquest sentit. Aquest fet és 
notori, al analitzar els canvis els quals hem tractat anteriorment, ja que són canvis encaminats a 
abolir la llicència que havia d’atorgar el marit a la dona, i a atribuir a aquesta el poder de 
realitzar accions per ella mateixa respecte dels seus béns parafernals. !
Podem afirmar que aquesta era la voluntat de l’esmentada reforma en tant que la seva exposició 
de motius ja establia que volien adaptar als corrents del temps la situació jurídica de la dona, en 
tant que patia limitacions que en altres moments pel que fa al context social podien tenir 
explicacions, però en el moment d’aquesta reforma no tenien raó de ser. Per aquest motiu era 
necessari una revisió del dret de família, que en el cas del dot com hem pogut veure té poques 
manifestacions o alteracions pel que fa a l’articulat del CC. !
Aquestes reformes que acabem d’analitzar persegueixen la finalitat de l’equiparació dels drets 
dels cònjuges, i en tant que com hem comentat anteriorment la base sobre la qual es 
fonamentava la perdurabilitat de la institució dotal en l’articulat del CC la qual no era altre que 
fer constar la posició dominant de l’home en la relació conjugal i sobretot en l’administració i 
lliure disposició dels béns parafernals, podem dir que cada vegada es feia més innecessària la 
seva extensa regulació.  !
Per finalitzar aquest apartat, d’una banda, hem de dir que tot hi com hem constat anteriorment la 
figura del dot no tenia raó de ser continuarà estant regulada i aquestes reformes no procuraran 
corregir l’error abans esmentat, per tant si que podem afirmar que es deu el manteniment 
d’aquesta figura a assegurar la preminença del marit per sobre de la dona. Però d’altra banda, tot 
hi no suprimir el dot, hem vist que aquesta posició dominant de l’home, l’única justificació 
congruent fins al moment, es va perdent progressivament per la voluntat del legislador d’adaptar 
a la realitat social del moment els textos normatius, fins que arribarem a la reforma del CC de 
1981. !
A través de l’anàlisi de la reforma del CC de 1981 veurem com va desaparèixer per la seva 
manifesta inoperativitat tota la regulació referent al règim dotal, en tant que els privilegis que 
s’atorgaven als béns dotals no es corresponent amb els moviments igualitaris del moment. És 
per aquest motiu que podem tornar a afirmar que els moviments d’equiparació dels drets, i més 
concretament els drets patrimonials, entre els cònjuges segueixen un camí contrari però paral·lel 
amb la progressiva desaparició de la figura del dot com a tal dins l’articulat del CC. !
!
!
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2.5. Reforma 1981 !
Serà en la reforma produïda l’any 1981, en matèria de filiació, pàtria potestat i règim econòmic 
del matrimoni en la qual és plasma en el CC la obsolescència de la institució del dot i del règim 
dotal, al qual ens venim referint, en la pràctica pel que fa a les relacions patrimonials entre els 
cònjuges. !
A aquest efecte, cal que ens fixem en l’objectiu que perseguia aquesta reforma, que segons 
Rams , aquesta perseguia la finalitat d’assolir, com ja hem comentat, la plena igualtat dels 106

cònjuges fos quin fos el seu règim econòmic matrimonial. Alhora també pretenia actualitzar 
aquests adaptant-los a la nova realitat social a través de les correccions que aportaven la 
doctrina i la jurisprudència en aquest sentit des de la publicació del CC en el seu text original. !
D’aquesta manera tenim que el Capítol III, del Títol III, passa a ser de les donacions per raó de 
matrimoni, les quals passen a ser l’única forma d’atribució o aportació en favor dels cònjuges 
que es conserva, al haver desaparegut el dot de la seva regulació, tal i com estableix 
Albaladejo . Tal i com estableix el referit autor el Dret romà ja contemplava un seguit de 107

liberalitats específiques del matrimoni, la donatio ante nuptias, que en el Dret justinianeu es 
transformen en les donacions propter nuptias, concebudes com una donació en favor de la dona, 
normalment efectuada pel marit per raó del matrimoni, el que podem dir que es contraposa a la 
figura que veníem analitzant fins el moment, és a dir el dot, la qual es basa en una aportació de 
la dona al marit. !
Però la voluntat del nostre treball no es tractar aquesta tipologia de donacions que es podrien 
assimilar a les ordinàries, sinó veure com desapareix de la regulació d’aquest Código qualsevol 
referència o menció a la figura del dot un com ja hem tractat el perquè es segueix mantenint la 
regulació d’aquesta durant el segle XIX. Aquesta supressió ve determinada i propiciada per 
diferents motius, els quals ja hem mencionat anteriorment en gran part i procedirem a fer-ne un 
breu esment de forma més sintetitzada. !
En primer lloc, trobem que la institució dotal ja era a la pràctica una institució obsoleta i per tant 
que no era freqüent la seva aplicació ja en el moment de la codificació, per tant en sentit estricte 
no tenia raó de ser l’aparició de tant extensa regulació en el CC. !
!
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En segon lloc, la figura del dot perd progressivament la seva essència bàsica al permetre la 
alienació dels béns dotals, cosa que agreuja la seva situació de decadència a la pràctica, en tant 
que hi havia altres mecanismes per aconseguir la mateixa finalitat tal i com hem apuntat 
anteriorment. !
Seguidament, com hem dit, la regulació no es mantenia per la seva utilització pràctica, sinó que 
més aviat aquesta es mantenia com a forma de remarcar la predominança del marit per sobre de 
la dona, pel que feia a l’administració dels béns del règim dotal i dels béns parafernals. Per tant 
al ser la voluntat del legislador la l’equiparació de totes les facultats dels cònjuges, deixava de 
tenir raó de ser aquesta regulació. !
Un dels altres motius que podem trobar, observant les conseqüències i el resultat de la reforma, 
era l’equiparació del CC espanyol amb la resta de normes de la mateixa naturalesa d’altres 
països com pot ser el CC Alemany, el CC de Veneçuela o el mateix Xilè, en tant que tampoc 
recollien en cap moment una regulació extensa sobre el dot, sinó que ho emmarcaven dins les 
donacions per raó del matrimoni, tal i com ha acabat succeint en el nostre país, en tant que les 
donacions d’aquest caràcter són les úniques que subsisteixen i poden ser les figures més 
anàlogues que podem trobar en relació a la institució dotal. !
Per últim podem dir que no calia la seva regulació en tant que el cònjuges podien pactar el 
règim que millor s’ajustés a les seves necessitats en les capitulacions matrimonials. Per tant, per 
aquells casos excepcionals o inusuals no compensava mantenir la regulació tan extensa en tant 
que no és prohibeix la utilització de la institució del dot per regir les relacions patrimonials dels 
cònjuges tal i com tractarem en l’apartat següent en el qual intentarem delimitar la situació que 
viu la figura del dot després de la reforma. !
Per tant podem dir que no serà fins a la reforma del CC de 1981, és a dir gairebé un segle més 
tard, no es corregeix el que pel nostre enteniment és una contradicció en l’ordenament jurídic el 
fet de mantenir la institució del dot en tant que com hem acreditat gaudia aquesta d’una 
aplicació residual o nul·la en les relacions patrimonials dels cònjuges que es regien pel dret civil 
espanyol. !
2.6. Actualitat: Situació després de la reforma !
En aquest apartat tractarem de delimitar el règim jurídic pel qual es regeix el dot després 
d’aquesta reforma que acabem de tractar, i per tant mirarem si serà possible tot hi haver 
desaparegut la totalitat de la regulació que versava sobre ell, la constitució d’aquest. Lacruz , 108

dedica en l’obra que estem tractat un apartat a aquesta temàtica. L’autor arriba a la conclusió 
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que tot hi haver suprimit el legislador la totalitat de normes del CC referents al dot, no veu cap 
motiu pel qual els futurs cònjuges no poguessin pactar una liberalitat d’aquesta naturalesa 
incorporant-la en les capitulacions matrimonials, bé sigui a través de la còpia en aquestes dels 
articles derogats o simplement fent menció a la normativa sobre aquesta institució derogada, ja 
que en aquest sentit si la manifestació de la voluntat per part dels consorts és clara no es tindria 
cap fonament jurídic per tal de prohibir aquesta possibilitat. !
L’únic punt discutible, tal i com esmenta l’autor, gira entorn als efectes. És a dir, si s’han 
d’interpretar els preceptes derogats en el sentit d’imposar la indissolubilitat dels drets del marit i 
de la dona respecte els béns dotals, la seva alienabilitat o inembargabilitat constant matrimoni 
del crèdit dotal per deutes de l’esposa.  !
En aquest sentit l’autor ens respon de forma negativa, argumentant que la voluntat individual no 
podria impedir als creditors l’accés als béns i drets que estan constituïts com a garantia dels seus 
deutes. Per tant anava en contra de la natura del dot, ja que els béns dotals quedaven afectats a la 
seva finalitat principal la qual és el sosteniment de les despeses familiars durant tota la durada 
del matrimoni. Per aquest motiu des del meu punt de vista també es faria difícil reconèixer els 
efectes originaris que es deriven de l’essència primària del dot, per tant en el cas que es 
volguessin sotmetre a aquest podem dir que els efectes s’haurien d’adaptar al context social i 
econòmic del moment. !
És difusa la doctrina entorn la possibilitat de constituir dot després de la reforma del CC de 
1981, i sobretot el major debat sobre aquesta qüestió resideix no en la possibilitat de constitució 
sinó en els seus efectes tal i com hem comentat anteriorment. Aquest fet contraposa amb la 
situació que es viu a Itàlia, possibilitat la qual no està permesa, i per tant per imperatiu legal hi 
haurà una prohibició de constituir dot. !109

!
2.7. Conclusions !
Com ja hem comentat, la finalitat d’aquest bloc és la de trobar resposta al manteniment de  
l’extensa regulació de la figura del dot que es realitza en les normes de dret civil espanyol, és a 
dir principalment en el Codi Civil espanyol en la seva redacció original, en tant que la institució 
dotal ja no gaudia d’un ús difús i generalitzat en la pràctica dels matrimonis de l’època, i tot hi 
això es segueix mantenint. Aquesta qüestió que segons la meva opinió és digne d’estudi. !
Per arribar a la conclusió i per tant a la resposta de la pregunta realitzada, hem tractat l’evolució 
que ha patit la figura del dot des del punt de vista jurídic a través de l’estudi del text del CC, 
norma reguladora d’aquesta institució, i de les conseqüents reformes que aquest text ha anat 
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patint per tal de veure com han afectat les reformes al dot, així com un estudi del règim jurídic 
al qual estava sotmès aquest per tal d’entrar en matèria. !
Per tant com a conseqüència de l’anàlisi realitzat hem arribat a la conclusió que el fet que el dot 
estigués i es mantingués regulat tan extensament en el si del CC, no és degut a la freqüència 
amb la que s’utilitzava aquesta figura. En tant que ja hem comentat les causes d’aquesta nul·la 
utilitat pràctica d’aquesta figura que s’entén arran de la introducció del règim econòmic 
matrimonial de guanys com a règim legal, en el quals els cònjuges d’alguna manera tenen un 
patrimoni comú per fer front a les despeses i a les càrregues familiars, fet que propiciarà que la 
figura del dot perdi la seva funció principal i essencial la qual era precisament el sosteniment de 
les càrregues familiars. !
Però tot hi la poca freqüència com ja hem comentat, aquesta figura seguirà regulada 
principalment per ser la forma jurídica que possibilita la predominança de l’home per sobre de 
la dona en la llei, ja que aquesta regulació atribuïa com hem vist l’administració de tots els béns 
al marit, essent un reducte de la mentalitat social que es venia vivint fins al moment la qual es 
resistien els legisladors a perdre. !
Com també hem vist aquesta justificació pel manteniment de la institució del dot en el CC, és a 
dir la predominança patrimonial del marit per sobre de la dona, perd utilitat pràctica un cop 
s’introdueixen en el text normatiu de referència els béns parafernals, a través dels quals es 
reconeix un patrimoni propi de la dona sobre el qual el marit no tindrà cap poder de disposició 
sense el consentiment d’aquesta. !
Per tant com a conclusió, com ja hem tractat, podem dir que el manteniment de la figura  del dot 
juntament amb els béns parafernals és degut a un error que es deriva de la sistemàtica que 
s’utilitza alhora de publica el Codi Civil espanyol en tant que quan es va aprovar la regulació 
del dot no es pensava en introduir en aquest cap referència als béns parafernals, però com hem 
vist els codificadors després d’aquesta publicació realitzen un canvi de mentalitat a favor de la 
incorporació dels béns parafernals en el text normatiu de referència que estem tractant sense 
abolir en cap moment la regulació del dot. !
Per tant un cop explicat el motiu que resideix en l’extensa regulació d’aquesta figura, sobre la 
qual podem dir que hi havia poc sentit pràctic en aquesta, podrem veure que arran de la reforma 
de 1981, aquesta regulació de la institució del dot desapareixerà per complert de les normes de 
dret civil espanyol. !
Aquest fet es produeix, pel que hem vingut tractant en aquest bloc, és a dir pel canvi 
modernitzador que es produeix en la societat en general, en el qual en aquesta temàtica podem 
apreciar l’evolució que existeix d’una situació predominant de l’home sobre la dona, cap a una 
progressiva equiparació jurídica en tots els aspectes, sobretot en el patrimonial que és el que ens 
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interessa, dels dos cònjuges. Per tant com a conseqüència d’aquesta evolució cap a la igualtat 
entre els cònjuges resulta innecessari mantenir la regulació del dot en el CC, en tant que com ja 
hem dit tampoc era utilitzat de forma freqüent i no podria justificar-se de cap manera el 
manteniment d’aquesta figura per tal de reforçar la posició predominant de l’home envers la 
dona. !
D’aquesta manera haurem tractat la raó de ser del manteniment de la regulació del dot en les 
normes de dret civil espanyol. A més a més de veure l’evolució que pateix aquesta regulació al 
llarg del temps fins a la seva desaparició, apuntant de la mateixa manera la motivació d’aquesta 
abolició del règim dotal tanmateix com hem fet incís en la situació actual que es troba aquest 
règim. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3. Evolució del règim dotal a Catalunya !
Com hem dit l’objectiu d’aquest bloc és arribar a respondre per que el fet que desapareixi la 
institució del dot a Catalunya suposa una rigidesa del règim de separació de béns que hi havia 
fins el moment. En segon terme també volem analitzar com el legislador català dóna resposta a 
la rigidesa que afecta a la separació de béns. 

!
Per tal de respondre a les qüestions plantejades estudiarem l’evolució de la figura del dot i de les 
institucions paradotals a Catalunya amb la finalitat de poder analitzar el paral·lelisme que 
existeix entre la figura del dot i el model de règim econòmic matrimonial que trobem en el 
territori al que s’aplica el Dret civil català, per en un moment posterior poder veure la 
repercussió i els efectes que provoca el progressiu declivi d’aquesta figura en el règim econòmic 
matrimonial català. En tant que com ja podem avançar arribarem a la conclusió que la 
desaparició d’aquesta figura propicia el moviment del règim de separació de béns mitigat o 
atenuat cap a una rigidesa absoluta d’aquest. !
L’estudi de l’evolució que pateix la figura del dot el realitzarem a través dels diferents textos 
legals els quals tractaven les relacions econòmiques matrimonials fins a l’actual legislació que 
trobem sobre aquesta matèria, amb la finalitat de veure com ha derivat la situació de 
l’esmentada figura en tant que considero essencial en primer lloc conèixer el règim jurídic del 
dot, per en un moment posterior poder tractar correctament com es produeix i els motius que 
resideixen en la desaparició d’aquesta institució. Per tant un cop detallat l’extrem anterior ja ens 
podrem centrar a veure les conseqüències que es deriven d’aquest fet i quin paper juga en el 
canvi que pateix el règim de separació de béns que regia a Catalunya. !
Com a punt de partida tractarem la persistència del dot en el dret familiar català del segle XX. 
En segon lloc, en tant que ho considero rellevant, a través de l’anàlisi de la Compilació de Dret 
Civil de Catalunya de 1960  , d’ara en endavant CDCC, estudiarem la situació que tenia el dot 110

i les seves figures afins en aquest moment temporal i veurem com afecten a aquestes figures i la 
repercussió en el règim econòmic matrimonial que tenen les modificacions introduïdes pel Text 
Refós de la Compilació de Dret Civil de Catalunya de 1984 , d’ara en endavant TRCDCC. Un 111

cop tractades les diferències entre els dos textos legals i la traducció a la pràctica d’aquestes, 
seguirem l’estudi de la configuració del règim dotal amb la llei sobre modificació de la 
compilació en matèria de relacions patrimonials entre els cònjuges , d’ara en endavant LRPC, 112
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i en el posterior Codi de Família de Catalunya , d’ara en endavant CF, el qual regularà de 113

manera residual la figura jurídica que tractem fins l’1 de gener de 2011, en tant que aquesta no 
apareixerà en cap moment en l’articulat d’aquest text normatiu sinó que se’n realitza un 
reemissió als textos compilats a través de la Disposició Transitòria Segona, sobre la qual 
aprofundirem més endavant. Per últim, i com a punt final del nostre anàlisi, tractarem la 
resposta jurídica residual que dona l’ordenament jurídic en l’actualitat a la figura del dot i les 
institucions afins atès que no conserven aquestes la seva vigència, a través de l’anàlisi i estudi 
de la Codi Civil de Catalunya, d’ara en endavant CCCat, i més concretament del seu Llibre 
Segon . 114

  
Per tant un cop explicada la metodologia que utilitzarem en aquest bloc, procedirem a 
continuació a realitzar l’anàlisi del contingut detallat anteriorment, per tal d’assolir la finalitat 
proposada. !
3.1. Règim econòmic matrimonial a Catalunya segle XIX i XX !
En aquest apartat analitzarem com es regulaven i es configuraven les relacions econòmiques 
entre els cònjuges que contreien matrimoni a Catalunya prenent com a punt de partida els finals 
del segle XIX i els principis del segle XX. Per fer-ho tractarem el règim econòmic matrimonial 
de Catalunya en el moment temporal al qual ens acabem de referir així com també estudiarem la 
importància que el dot tenia en la societat civil catalana de l’època, i com actuava aquesta figura 
alhora de regir les relacions patrimonials entre els futurs marits i mullers. Tractar aquest extrem 
ho considero de vital importància en tant que volem veure l’afectació que va tenir la desaparició 
de la figura del dot a Catalunya respecte del règim de separació de béns i per tant hem de 
conèixer la situació existent amb la figura del dot per tal de veure quina afectació té en aquest la 
desaparació del dot. !
En primer lloc, abans de parlar sobre el règim econòmic matrimonial que trobàvem a Catalunya 
durant el segle XIX i gairebé la major part del XX, crec oportú fer una delimitació conceptual 
del que podem entendre com a règim econòmic matrimonial. En aquest sentit ens remetem a 
Puig Ferriol i Roca Trías  quan literalment estableixen que; “el régimen económico conyugal 115

no es sino una solución que establece el ordenamiento jurídico con respecto a cómo se 
subvienen las necesidades del grupo familiar, tanto en el aspecto interno, como en el externo.”  !
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Amb aquestes paraules, els autors abans esmentats, fan referència a que apareix la figura del 
règim econòmic matrimonial arran que a través de la unió de dos cònjuges en matrimoni es 
pressuposa l’existència d’una família, i com és lògic aquesta agrupació familiar s’ha de regir i 
sostenir gràcies a unes bases econòmiques, les quals l’ordenament jurídic s’ha d’encarregar de 
regular. Aquestes bases econòmiques englobarien tant la contribució que ha de realitzar cada 
cònjuge per tal de fer front a les despeses familiars, com les eventuals responsabilitats que 
poguessin tenir els cònjuges enfront a tercers, com a posició creditora, per les despeses familiars 
que hagin contret un per separat o els dos cònjuges conjuntament. !
D’una banda el règim econòmic matrimonial podia venir imposat pel legislador, com a Espanya 
abans de la promulgació del Còdigo Civil 1888-1889, situació anterior en la qual els cònjuges 
no disposaven de cap marge d’elecció i havien de regir les seves relacions conjugals dins el 
matrimoni pel que imposava el legislador de forma imperativa. D’altra banda, el legislador 
podia deixar als cònjuges que escollissin el règim econòmic matrimonial que millor s’adherís a 
les seves necessitats, com és el cas de Catalunya, i d’aquesta manera deixar actuar l’autonomia 
privada dels cònjuges en els temes de regulació dels interessos patrimonials relatius al 
matrimoni. !
Un cop delimitat el concepte de règim econòmic matrimonial, ens centrarem a realitzar una 
delimitació del règim econòmic matrimonial que trobem a Catalunya, territori en el qual podem 
avançar que regirà el règim de separació de béns. En tant que serà necessari conèixer més 
d’aquest per tal de poder veure com evoluciona el mateix. !
Segons argumenten Puig i Ferriol i Roca i Trías  podem dir que les relacions patrimonials 116

entre els cònjuges catalans s’estructuren sota la denominació de separació de béns, en tant que 
un cop conclòs el matrimoni el patrimoni dels cònjuges segueix separat, per tant es pressuposa 
d’entrada la mínima intervenció del legislador en l’àmbit familiar, possibilitant la actuació amb 
total llibertat d’un cònjuge sense intervenció de l’altre. Però cal dir que la separació de béns no 
és tan estricta per als catalans, sinó que recull la idea tradicional que el correcte és que la família 
de la dona aporti determinats béns al matrimoni en concepte de dot, per tant es sol senyalar que 
a Catalunya és costum casar-se sota el que denominarem règim dotal o règim de separació de 
béns mitigat. !
La denominació de règim dotal o règim de separació de béns mitigat o atenuat apareix de la idea 
que tot hi no crear-se un tercer patrimoni comú resultat de la unió dels patrimonis de cada 
cònjuge a través del matrimoni i per tant haver-hi un patrimoni comú des del dret, no regia a 
Catalunya un règim de comunitat de guanys, figura típica a Espanya, però tampoc podem parlar 
d’un règim de separació de béns estricte o absolut, en tant que es creava una comunitat 
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d’interessos posada al servei de la família o de l’entitat familiar, mitjançant la figura que 
proposem estudiar la qual no és cap altre que el dot. !
És a través de l’estudi del motiu pel qual existia aquest règim de separació de béns mitigada on 
apareix la figura cabdal a la qual ens hem de referir per tal d’estudiar i analitzar el règim 
econòmic matrimonial que trobem en terres catalanes, el qual no és altre que el dot. Aquesta 
figura pressuposa la contribució de l’esposa al sosteniment de les càrregues matrimonials, i 
d’acord amb la societat del segle al qual ens estem referint, en la pràctica totalitat de situacions, 
suposava l’administració per part del marit del patrimoni dotal en interès de la família, el que 
deriva inevitablement en una mitigació del règim de separació de béns absolut. També podem 
veure la mitigació del caràcter estricte d’aquest règim amb la figura de l’esponsalici o escreix, la 
qual és una de les figures anomenades paradotals a les quals ens referirem més endavant, a 
través del qual el marit prometia a la dona complementant la figura del dot en atenció de les 
seves circumstàncies. Per la qual cosa podem dir que no es tracta d’una separació de béns de 
caràcter absolut a través de la qual els cònjuges no tenen cap part de patrimoni comú sinó que a 
través de les figures del dot i de l’escreix es constitueix un patrimoni que d’una manera o altre 
sempre serà conjunt als cònjuges i provocarà des de la seva constitució, un vincle jurídic que no 
cessarà fins que es procedeixi a la restitució del dot, tal i com tractarem en moments posteriors. !
A Catalunya en tant que s’institueix un hereu únic, s’havia d’aconseguir mantenir la continuïtat 
del patrimoni familiar, per aquest motiu la figura del dot era una de les vies utilitzades per 
aconseguir aquesta finalitat. D’altre banda, els altres fills, els quals rebien la condició de 
legitimaris i per tant no disposaven de la totalitat del patrimoni familiar com a substrat de 
l’eventual nou nucli familiar que creaven se’ls hi proporcionava el dot per tal d’afavorir el seu 
casament. !
Com ja hem comentat en el primer bloc d’aquest treball en el qual ens remetem, hem de dir que 
el dot té el seu origen en el Dret Romà, i s’introdueix en el Dret civil català amb la recepció. El 
dot després de les reformes de Justinià estarà concebut com un patrimoni que s’ha de constituir 
obligatòriament per la dona que vol contreure matrimoni i s’ha de reservar per a ella un cop 
dissolt aquest. Posseint el marit de forma general el patrimoni temporal d’aquests béns dotals. 
Com ja hem dit el règim establert per Justinià serà el que regularà les relacions matrimonials 
dels cònjuges catalans, adaptant-se a les necessitats del model sociològic de les famílies 
catalanes. Traslladant la seva idea i regulació a través del Fuero Juzgo fins al moment temporal 
que en volem referir, és a dir segle XIX, com ja hem comentat en el segon bloc a través del Codi 
Civil espanyol, però sobretot a mitjans del segle XX, amb la CDCC. 

!
Tal i com hem dit, la figura del dot té una gran rellevància pel que fa al sistema de règim 
econòmic matrimonial tradicional que trobem a Catalunya, per la qual cosa considero rellevant 
abans de tractar aquesta figura en el si de la CDCC, la qual serà el nostre punt de partida, 
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anunciar un seguit de conceptes que podrien ser d’utilitat per conèixer la mateixa regulació que 
es realitza en el text esmentat anteriorment. !
3.1.1. Moviments abans de la Compilació !
Com ja hem dit el primer marc legal que tractarem amb la finalitat d’assolir l’objectiu proposat, 
serà el text de la CDCC, a aquest efecte procedeixo a fer cinc cèntims sobre el context que va 
servir per propiciar aquest, per en un següent moment analitzar aquest de forma més detallada 
referint-nos a la temàtica que ens interessa, és a dir, el dot i les institucions paradotals. !
El nostre punt de partida serà arran de la derrota de Catalunya en la guerra de successió que va 
acabar amb la caiguda de Barcelona el setembre de 1714, dins el context en què Felip V regnava 
sobre el Principat de Catalunya, el qual a través de l’article 56 del Decret de Nova planta  de 
1716  es restitueix a Catalunya el seu dret civil tradicional, però sense observar la possibilitat 117

de modificar cap disposició d’aquest dret que podem anomenar català. !
La situació del dret civil català no va patir grans canvis fins el 1947, que en el preàmbul del 
Decret de 23 de maig d’aquell mateix any, es preveia la compilació de les institucions forals i en 
l’article 3 del mateix text legal, el qual establia en què havia de consistir la futura compilació, 
del qual se’n desprèn a la pràctica ja que aquesta no podia innovar respecte del dret tradicional 
civil català. !
Per tant, tal i com destaca Puig i Ferriol , els complidors van complir la tasca que li havien 118

encomanat els textos legals que hem comentat anteriorment en tant que no podien innovar en 
cap qüestió i havien de ser conservadors en aquest aspecte. En tant que el text de la CDCC no 
deroga res del dret anterior sinó que es limita a sistematitzar-lo i a sintetitzar-lo de manera 
selectiva sense innovar res, per tal d’adaptar la legislació als nous models d’organització 
familiar que ja en els anys cinquanta del segle XX proliferaven cada vegada més a Catalunya. !
Una altre prova d’aquesta mentalitat conservadora dels autors del projecte de la CDCC, tal i 
com destaca Linares Pineda , és que la mateixa conté una extraordinària component romanista, 119

l’autor va desglossant l’articulat d’aquest text alhora que va realitzant una exposició i anàlisi 
detallat des del punt de vista comparatiu entre aquests dos elements, el que ens demostra que no 
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han canviat en la pràctica l’essència d’aquesta figura tal i com estava concebuda en els textos 
romans, aplicant-la quasi de forma analògica en l’edat moderna. !
Aquesta és una de les explicacions que es contemplin moltes figures en desús i d’altres que el 
seu ús havia patit un declivi molt gran respecte de temps passats en el qual eren més utilitzades, 
en el cas que ens interessa, estudiarem la situació de la figura del dot i les seves institucions 
afins. De totes maneres no serà fins a moments posteriors quan el desús de la figura serà més 
accentuat, fent més notòria la seva poca utilitat pràctica en el règim jurídic del dret civil català, 
que no desapareixerà, tal i com fa també farà per la totalitat de l’estat espanyol amb la reforma 
de 1981 del Còdigo Civil com hem vist. Cal dir finalment que no tindrà el legislador català la 
facultat de modificar i desenvolupar el seu propi dret civil fins a l’Estatut d’Autonomia de l’any 
1979. !
La figura del dot és, a finals del segle XIX i principis del segle XX, encara molt rellevant en el 
dret civil català. La principal conseqüència d’aquesta rellevància és la plasmació d’aquesta 
figura i de la realitat social que tenia aparellada aquesta en l’articulat de la CDCC, text que 
passarem a tractar a continuació en tant que la funció que complia el dot dins els sistema de 
règim econòmic matrimonial a Catalunya era notòria i més rellevant que la funció que complia 
el mateix en les relacions patrimonials entre els cònjuges a Espanya, tal i com hem vist en el 
segon bloc d’aquest treball.  !
Per tant partirem de la base per tractar els apartats següents que el règim econòmic matrimonial 
que trobem a Catalunya en aquest moment temporal és el del règim de separació de béns estricte 
o atenuat pels motius als quals ens hem referit anteriorment. Aquest estudi previ ens servirà per 
conèixer com evoluciona aquest règim segons evolucioni també la figura central del nostre 
treball, és a dir el dot. !
3.2. El règim dotal a la Compilació de Dret Civil de Catalunya de 1960 !
Com ja hem dit, per tal d’entendre el fenomen que es viu a la part final del segle XX, avançant-
nos, amb la tornada al règim de separació estricte i rígid com a tal, és de vital importància 
delimitar i concretar el règim econòmic matrimonial el qual es trobava atenuat, amb la figura del 
dot. Per fer-ho estudiarem la CDCC com a text legal que podem considerar el màxim exponent 
d’aquesta figura en tant que serà l’últim text d’aquesta naturalesa que recull el dot i les 
institucions afins en el seu moment cabdal, ja que en els posteriors textos normatius que el 
regulin ja podrem apreciar un progressiu declivi en la regulació d’aquesta figura el qual podem 
associar en la reducció de l’ús d’aquesta figura com a centre de les relacions patrimonials entre 
els cònjuges i per tant també en el règim matrimonial que veníem trobant fins el moment, 
afavorit per canvis de diferent naturalesa però eminentment sòcio-econòmics. !!
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3.2.1. Formació de la Compilació de 1960 !
Abans d’entrar en el contingut de la CDCC en si, trobo interessant mirar l’exposició de motius 
d’aquest text. En primer lloc hem de dir que aquesta serà la primera codificació catalana des del 
1704 quan es publica la Tercera Recopilació de les Constitucions de Catalunya, la qual era un 
resum ordenat de totes les disposicions aplicables en matèria jurídica i principalment de dret 
civil. Des d’aquesta s’intenta a principis del segle XIX codificar el dret civil amb caràcter 
general per la totalitat d’Espanya, però és un fracàs en tant que no es troba la formula correcte 
per a aquest propòsit ni s’aconsegueix el consens dels juristes espanyols.  !
Cal destacar que abans d’abandonar aquesta fita, la Comissió General de Codificació introdueix 
un Vocal representant de cada una de les regions forals, que en el termini de sis mesos havia de 
redactar una Memòria sobre els principis i institucions de dret foral que per la seva importància 
fos necessari la seva introducció en el Código Civil general. A Catalunya va ser nombrat 
l’eminent jurisconsult Manuel Duran i Bas que redacta al 1882, la seva Memòria sobre les 
institucions del Dret Civil de Catalunya , amb un articulat que responia a la proposició que li 120

havien fet. Cal dir que aquesta Memòria actuarà com a base per els compiladors que adaptant-la 
al seu temps la tindran en consideració. !
Hem de dir que la CDCC va estar habilitada pel que establia l’article 5 de la llei de bases, d’11 
de maig de 1888, el qual disposava que les províncies i territoris en que subsistia el dret foral el 
conservarien en tota la seva integritat, sense que veies alterat el seu règim jurídic amb la 
publicació del Código Civil. Per fer-ho es constitueix una Comissió on es formulen diferents 
projectes d’apèndix, basant-se en l’Acadèmia de la Jurisprudència, els Col·legis d’Advocats i 
Notaris de Catalunya i l’Acadèmia de dret de Barcelona. Aquesta Comissió va respondre a dos 
principis; en primer lloc el principi que aquelles institucions i regles del Código Civil que s’han 
d’observar a Catalunya i per tant estarien dins el règim general aplicable a tot Espanya. En 
segon lloc que les institucions regulades en l’apèndix com a especialitats vives del dret civil 
català es regeixin per la seva essència i s’han de respectar. Principis els quals van alentir el 
procés per la dificultat d’arribar a un consens. !
Seguidament per Ordre del Ministeri de Justícia, de 10 de febrer de 1948, es decideix crear 
noves Comissions de juristes encarregades de redactar Avantprojectes de la Compilació dels 
drets forals, les quals podran fer servir com a base els apèndixs elaborats fins el moment. Essent 
redactat finalment l’Avantprojecte l’octubre de l’any 1955. Després d’aquest Avantprojecte, es 
redactarà la CDCC que tractarem a continuació la qual tenia com a objectiu que es delimités 
quin és el dret especial de Catalunya del moment només examinant aquesta Compilació, i per 
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tota la resta s’hauria d’aplicar allò regulat en el Código Civil, i en cas de dubte s’hauran de 
resoldre per la utilització de la lògica. !
Feta una breu menció sobre el context de la CDCC entrarem a fer un anàlisi més acurat del seu 
contingut, en tant que considero de vital importància conèixer aquest per tal de veure com 
estava configurat el règim de separació de béns en aquest moment temporal i poder veure 
l’evolució i el canvi que ha patit el mateix amb la figura del dot totalment implementada per en 
un moment posterior amb el declivi que pateix aquesta figura ja a partir del següent text que 
regula la matèria, en el TRCDCC. La utilitat d’aquest tractament rau en que aquest dos texts als 
que m’acabo de referir plasmen d’una banda la introducció de la figura del dot en l’ordenament 
jurídic català propi i l’últim d’aquests és el text en el qual es plasma la desaparició de la 
regulació del mateix. !
Amb aquesta finalitat tractarem a continuació, a partir del text legal de referència elements com 
la seva constitució, les diferents modalitat de dot, casos de conservació i pèrdua del dot i 
supòsits de restitució entre d’altres i les institucions dotals o paradotals entre les quals podem 
destacar l’esponsalici o ‘’escreix’’, el tantundem o l’aixovar. !
3.2.2. El dot !
En primer lloc tractarem tot el contingut que apareix en aquest text legal referent a la institució 
del dot com a tal. Per tant amb aquesta finalitat cal dir que ens fixarem en el Capítol V de la 
Compilació de 1960 i més concretament en els seus articles de 26 a 37, els quals tracten 
específicament la institució o figura del dot. Amb aquest fi procedirem a tractar els següents 
subapartats que vindran a continuació. !
3.2.2.1. Règim jurídic i concepte de dot !
En primer lloc pel que fa al règim jurídic del dot hem de dir que aquest a Catalunya, es regia per 
els pactes realitzats pels cònjuges en el títol de la seva constitució, en aquest territori el més 
comú serien les capitulacions matrimonials, sempre que no anessin en contra de cap normativa 
de caràcter imperatiu sobre aquesta matèria, tal i com es preveia en els supòsits de l’article 30.2 
CDCC. Seguidament el dot es regirà en aquest territori pel que estableixi la CDCC suplerta en 
tot el necessari per els preceptes adients del CC, tal i com anuncia la disposició final segona. Per 
últim, cal destacar que de caire general seran d’aplicació altres lleis a les quals es farà 
referència, sent el màxim exponent d’elles la legislació hipotecària. !
Pel que fa al concepte hem de dir que tal i com s’entenia a Roma, es concep com a dot el 
conjunt de béns que la dona o un altre en el seu nom aporta al matrimoni per contribuir al 
sosteniment de les seves càrregues. No hi ha una definició com a tal, per tant s’arriba a aquesta a 
través de la interpretació dels articles 39 i 49 CDCC i de l’article 1336 CC, de la qual en resulta 
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que el dot és el conjunt de béns i drets que amb el caràcter de dotals aporta la dona al matrimoni 
per a contribuir al sosteniment de les càrregues familiars.  !
Caldrà destacar que tots els béns dels cònjuges no tindran el caràcter de dotals, sinó que els béns 
que siguin propis de la dona al temps de celebrar-se el matrimoni i els que adquireixi un cop 
contret aquest, seran considerats béns parafernals, regulats en els articles 49 a 51 CDCC. Per 
tant respecte aquests béns que no formin part del dot, la dona tindrà el lliure domini, ús i gaudi i 
lliure administració d’aquests, amb els quals podrà realitzar les accions que consideri oportunes 
sense previ consentiment del marit, tot hi que tal i com establia l’article 51 CDCC la dona podrà 
cedir la gestió d’aquests béns al marit. Respecte la donació que realitza la dona, s’establia una 
presumpció a favor dels béns parafernals, en el sentit que establia l’article 49.2 CDCC, ja que en 
cas de dubte els béns aportats seran considerats béns parafernals. Sobre aquesta última 
presumpció podem trobar reiterada jurisprudència com la Sentència de la Sala 2ª de l’Audiència 
Territorial de Barcelona de 2 de març de 1972 . 121

!
3.2.2.2. Constitució del dot !
Pel que fa a la constitució del dot, el primer que volem examinar seran les persones legitimades 
per a constituir el dot. A aquest efecte, tal i com estableixen Puig i Ferriol i Roca i Trías , cal 122

que ens fixem el que establia la normativa supletòria del CC, en el seu article 1338, quan 
establia que a favor de la dona estan legitimats per a constituir dot els seus pares, parents o 
tercers aliens i fins hi tot el marit, abans però no després segons la regulació castellana.  !
A Catalunya en principi el moment temporal és abans de l’acte del matrimoni però en la CDCC 
en cap moment es prohibia la possibilitat que el dot es pugui realitzar constant matrimoni. Pel 
que fa als beneficiaris del dot, segons el que establia l’article 28 CDCC es podrà constituir a 
favor del marit o en favor d’aquest i dels seus pares o del que sobrevisqui d’ells.  !
En els casos en que el dot és constituït pels pares o parents de l’esposa o estranys podem dir que 
existeix, a tenor de que estableix Viola Sauret  un doble negoci o relació jurídica, un entre el 123

dotant i la dona i l’altre entre la dona i el marit, i per tant no existeix un negoci únic. El negoci 
jurídic que fa referència a la dona i el seu marit podem dir que per raó del que estableixen els 
articles de la CDCC, en tan que ho considera una donació, podem dir a priori que es tracta d’un 
acte gratuït encara que podríem apuntar una certa naturalesa onerosa en tant que aquesta 
donació es fa com a aportació per al sosteniment de les càrregues familiars.!
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L’objecte del dot, és a dir els béns que poden constituir-se en dot, article 27 CDCC, des del punt 
de vista de l’import, s’establia un mínim pel dot obligatori, el qual no podrà ser inferior a la 
meitat de la llegítima individual presumpte i un màxim en relació amb el constituent que només 
entra en joc en els casos d’inoficiositat legitimària, un altre màxim que s’estableix per aquest és 
que el pare no podrà dotar en més de la meitat dels seus béns a la filla legítima. La condició dels 
béns que s’hi poden aportar no ha de ser cap en concret ja que s’hi pot aportar qualsevol dret 
real, ja sigui ple o limitat o qualsevol dret de crèdit, així com tot el patrimoni de la dona sigui 
quina sigui la seva naturalesa, tal i com estableix Lacruz Berdejo . 124

!
Pel que fa a les formes de constitució, i per tant als requisits formals per dur a terme aquesta, 
hem de dir que pot ser per mitjà d’un negoci jurídic entre vius o per causa de mort tal i com 
assenyalava l’article 29 CDCC. Tal i com estableix de Brocà  abans de la Compilació no 125

estava subjecte a cap requisit de forma, però aquesta innova establint com a requisit formal 
l’escriptura pública, no té perquè ser en les mateixes capitulacions sinó que pot estar fet a través 
de qualsevol escriptura pública, pel que fa a les formes per causa de mort, hem de dir que es pot 
constituir a través d’un acte d’última voluntat, el qual estarà regit pels requisits de forma propis 
dels diferents actes i modalitats testamentàries. Els casos més típics són que es faci la 
transmissió a través del títol de llegat o bé mitjançant els heretaments, en els quals l’heretant es 
reserva determinats béns per dotar els fills instituïts hereus. Cal dir que independentment del 
negoci jurídic a partir del qual es formalitzi la constitució del dot, haurà de quedar clara la 
voluntat de l’atorgant en favor a la constitució del dot, ja que en cas de dubte com hem comentat 
anteriorment es presumiran béns parafernals de la dona. !
L’article 29 CDCC, ens parla del requisit temporal, el qual establia que el dot es pot constituir 
abans o durant el matrimoni, criteri temporal que és aplicable a tota classe de dots. També 
s’establia la possibilitat que es pugui augmentar la quantia d’aquest durant el matrimoni 
conforme les donacions entre cònjuges, essent revocable aquest augment sempre en vida del 
marit. Cal dir que en el mateix sentit trobem la doctrina !126

!
Com ja hem dit, com a norma general es respecta la liberalitat alhora de pactar dels cònjuges, 
però per protegir la naturalesa i l’essència del dot a Catalunya es limiten els pactes que vagin en 
contra d’aquesta. Per tan, tal hi com podem veure en l’article 30.2 CDCC, es prohibia que no es 
puguessin aplicar els fruits del dot al sosteniment de les càrregues familiars o s’aplaci l’entrega 
del dot a després de la mort de la dona, ja que aniria en contra de les dues funcions principals 
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que té el dot a Catalunya; en primer lloc contribució al sosteniment de les càrregues i despeses 
familiars i en segon lloc assegurar a la vídua una vida digna després de la mort del marit o de la 
dissolució del matrimoni. Per tant el fet que s’incloguin pactes d’aquesta naturalesa en la 
constitució del dot provocarà la nul·litat parcial, en tant que només s’anul·len aquesta tipologia 
d’actes restant els altres vàlids i per tant havent-se constituït correctament el dot, tal i com tracta 
Lalinde Abadía . 127

!
3.2.2.3. El dot obligatori !
Seguidament parlarem sobre el dot obligatori. Aquest és el dot el qual a través de la llei 
s’imposa a determinats familiars el deure de constituir un dot a la filla que contraurà matrimoni. 
Aquesta figura és una de les determinants que assegura la pervivència d’aquesta institució, per 
tant podem dir que existirà i tindrà sentit aquesta figura del dot en tant que sigui obligatori, ja 
que, tal i com podem veure amb l’evolució de la societat i la plasmació d’aquesta evolució en el 
TRCDCC, aquest dot obligatori deixarà d’existir passant a tenir un caire només voluntari, cosa 
que propiciarà el declivi de la figura del dot en general. Essent aquesta raó un dels factors que 
deriven en la desaparició del dot, desaparició la qual provocarà un seguit d’efectes en el règim 
econòmic matrimonial de la separació de béns. !
A tenor del que establia l’article 26 CDCC, i en consonància amb el que estableixen Puig i 
Ferriol i Roca i Trías , tenen dret a un dot obligatori les filles legítimes i les del següent 128

matrimoni, les filles de matrimoni putatiu i les adoptades configurant el dot com un avançament 
de la llegítima. Les filles naturals també gaudiran del benefici d’aquest dot obligatori sempre 
respecte de la mare, però no gaudiran d’aquesta facultat respecte del pare a no ser que aquest no 
tingui filla legítima. Les persones obligades al pagament del dot obligatori són el pare i en 
defecte d’aquest, la mare quan aquesta última tingui un patrimoni notòriament superior al del 
pare. !
Pel que fa a la quantia del dot obligatori, es plantejaven dubtes degut a que amb anterioritat a la 
CDCC no hi havia cap norma vigent a Catalunya que tractes aquesta temàtica, i davant el buit 
normatiu es deixava la solució i per tant la fixació de la quantia a l’arbitri judicial. En aquest 
sentit la jurisprudència  entenia que la dona havia estat correctament dotada mentre no constés 129

l’existència de dol, frau o de cap altre condició que provés que el pare no havia complert 
correctament la seva obligació, tenint sempre present les condicions personals i patrimonials del 
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pare en el moment de la constitució del dot sense prevaldre les situacions posteriors en les que 
es trobés el pare.  !
Amb el pas del temps i les legislacions noves sobre la matèria podem trobar que s’establia un 
mínim pel que fa a la quantia d’aquest dot obligatori . Essent així l’article 1341.1 CC establia 130

com a import la meitat de la legítima rigorosa presumpte, discrepant una mica del que establia 
l’article 27 CDCC en el qual com a mínim per l’import del dot obligatori s’imputava la meitat 
de la legítima individual presumpte, la qual haurà de derivar l’aportació a càrrec del propi 
patrimoni de cada cònjuge, en tant que regeix com hem dit el règim de separació de béns. Però 
com també hem dit el CC només actuarà com a text normatiu supletori en cas de no poder 
solucionar la discrepància existent a través del que estableixi l’articulat del present text 
normatiu. !
El dot, encara que sigui obligatori, no es presumeix. Caldrà una declaració de voluntat expressa 
o inequívoca en que s’atribueixen els béns a la dona en concepte de dot per tal que la seva 
constitució sigui efectiva. Tal i com hem comentat anteriorment, es requereix l’acte formal de 
constitució en escriptura pública però en tant que ja era costum del territori català la realització 
de capitulacions matrimonials aquest requisit podem dir que és una mica superflu. En el sentit 
que s’entén constituït amb les capitulacions matrimonials, trobem l’article 26 CDCC i la corrent 
majoritària de la doctrina . 131

!
Hem de destacar, pel que fa al pagament del dot, que a Catalunya hi ha un tret diferencial i és 
que el pagament d’aquesta té el caràcter de pagament anticipat de la legítima, el qual es pot fer 
en béns o en diners segons la seva elecció. !
3.2.2.4. El dot confessat !
Una altre tipologia a la qual ens hem de referir és el dot confessat. Aquesta figura no gaudeix de 
peculiaritats específiques en el règim jurídic de Catalunya. A través de la interpretació de 
l’article 1344 CC i 30.2 i 33 CDCC arribem a la conclusió que el dot confessat és aquell que ha 
estat confessat pel marit però sobre la qual no existeix cap document públic que deixi constància 
fefaent de la seva existència, sinó que és realitzat mitjançant un document privat i com a tal 
només produirà els efectes propis d’una obligació personal entre els obligats. Aquest dot 
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confessat també es pot reproduir en el testament en els termes que estableix de Brocà . Com a 132

conseqüència d’aquest fet l’obligació contreta no tindrà efectes sobre els tercers i creditors del 
marit, ni els seus legitimaris ni fills d’anteriors matrimonis, en el mateix sentit que estableix 
Roca Sastre.  En aquest sentit Lacruz Berdejo  estableix que el fet que no tinguin efectes 133 134

aquests pactes entre el marit i la muller, pot ser utilitzada com una manera d’actuar 
fraudulentament en contra dels creditors del marit en tant que aquest, tot hi ser en essència un 
patrimoni dotal, no constarà públicament en cap registre com a tal. !
Com ja hem dit a Catalunya aquesta figura no té especials particularitats, tal i com apunten Puig 
i Ferriol i Roca i Trías , però la dona tindrà la facultat abans del matrimoni o fins a l’any de la 135

celebració d’aquest, per instar al marit que li asseguri mitjançant hipoteca aquest dot confessat. !
3.2.2.5. Classes de dot !
En aquest apartat delimitarem diferents classes de dot existents segons diferents criteris, podem 
avançar que distingirem entre tres classes diferents, a les quals es refereix Puig i Ferriol i Roca i 
Trías ; dot profectíci i dot adventíci, dot promés i dot entregat i essent la última classificació 136

en la qual ens aturarem més per tal de delimitar el seu règim jurídic; dot estimat i dot inestimat. !
En primer lloc, tractarem el dot profectíci i el dot adventíci, figures les quals pertanyen a la 
doctrina catalana anterior, i que segons de Brocà  no gaudeix aquesta classificació de 137

rellevància a Catalunya. S’entenia per dot profectíci el constituït amb béns procedents del pare o 
un altre ascendent i per dot adventíci el que era constituïda per qualsevol altre persona, en 
especial la mare. Però aquesta classificació està obsoleta ja que nomes servia per mirar a qui 
s’imputaria la dot, i segons una o altre s’imputarà a la llegítima materna o paterna. 

!
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En segon lloc, podem trobar la diferència entre dot promés i dot entregat. Entenem per dot 
entregat aquell dot que compleix la seva principal finalitat, és a dir, fer front a les despeses 
familiars, i per tal que això sigui possible és necessari que el dot hagi estat entregat, per tant que 
es compleixi el mateix requisit que en la resta de donacions, és a dir la tradició. Però a 
Catalunya, particularment, no s’impedeix la coexistència del dot entregat amb un dot anomenat 
promés, el qual faculta al marit per exigir el compliment d’aquesta promesa de dot realitzada i 
fins hi tot estarà facultat a exigir-ne els interessos que generi aquest dot promés. Cal dir que a la 
CDCC no es recull directament aquesta distinció entre dot promés i dot entregat, però es 
reconeix tàcitament al fer referència sobre els límits temporals de la validesa de la promesa en 
l’article 30.3 CDCC, quan es nega la validesa de la promesa feta després de la mort de la dona. !
Per últim, ja recollida en textos de dret comú provinents de textos romans, trobem la 
classificació que diferència entre dot estimat i dot inestimat. En aquestes figures hem de dir que 
si que trobem una distinció pel que fa a la regulació en el Dret civil Espanyol i en el Dret civil 
català. Per això abans d’entrar a parlar sobre el règim jurídic d’aquestes dues figures a 
Catalunya després de la CDCC, crec oportú fer una revisió de la regulació que se’n fa 
d’aquestes a Castella la qual hem esmentat en el segon bloc d’aquest treball. !
L’article 1346.1 CC establia que el dot serà estimat si els béns que la constitueixen es van 
valorar en el temps de la seva constitució, transferint el domini al marit i quedant aquest obligat 
a restituir el seu import. Per contra el dot seria inestimat si la dona conservava el domini dels 
béns, s’haguessin o no valorat, quedant obligat el marit a restituir els mateixos béns. Aquest 
precepte deriva directament de la distinció que se’n feia d’aquestes dues figures en l’article 169 
de la llei Hipotecària, el qual contenia el concepte de les figures que acabem d’anunciar tal i 
com recorda de Brocà.  138

!
D’altre banda a Catalunya trobem que l’article 29 CDCC establia que el dot es considerarà 
inestimat si no es fa constar la seva estimació, presumpció que actua de forma automàtica. Per 
tant a Catalunya no serà necessari el requisit del domini que es preveu en el Codi Civil, ja que la 
CDCC només estableix que s’hagi de fer constar expressament per tant ens podríem trobar en la 
situació que un dot sigui considerat estimat tot hi que no s’hagi realitzat la transferència del 
domini dels béns dotals al marit.  !
Per tant a Catalunya tindrem una subclassificació dins el dot estimat, en tant que en les dos es 
valoraran els béns aportats però una es realitzarà amb la finalitat d’atribuir el domini i l’altre no, 
per tant la dona quedaria facultada per demanar la restitució in natura o l’import de la suma 
taxada quan la restitució no sigui possible. Pel que fa a la constitució d’un o altre depèn de la 
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voluntat dels contraents mitjançant la presumpció que hem esmentat anteriorment, en la qual 
s’afavoreix la figura del dot inestimat en tant que la dona gaudirà d’una protecció major en cas 
de restitució, alhora que el legislador pensava en no fer pagar a la dona els efectes que podria 
produir la depreciació monetària en els béns constituïts en dot. !
Un cop establertes les principals diferències entre la modalitat de dot estimat i dot inestimat en 
els dos règims, procedirem a explicar més profundament les diferències existents entre el règim 
jurídic d’aquestes dues figures. !
Pel que fa al dot inestimat, com ja hem dit, és la que més s’utilitza en tant que l’article 29 
CDCC ja preveia la seva presumpció per sobre del dot estimat. Com ja hem dit en aquesta 
tipologia de dot no es transfereix el domini al marit, però per contra si que se’n fa la cessió de 
l’usdefruit dels béns constituïts en dot.  !
Seran facultats del marit l’usdefruit i administració dels béns dotals amb els drets que això 
comporta, essent aquest culpable en cas de deteriorament per culpa seva o per negligència que 
transcorri com a conseqüència de la seva actuació. També tindrà el marit que posseeixi un dot 
inestimat un seguit de limitacions entre les quals podem trobar la prohibició de ni poder 
arrendar per més de sis anys sense el consentiment de la dona. Tractant de forma més extensa 
aquest extrem Puig i Ferriol i Roca i Trías . 139

!
Pel que fa a les garanties del dot inestimat, hem de dir que són nombroses les facultats que té la 
dona respecte aquesta com per exemple la obligació que té el marit d’inscriure al registre i en 
nom de la dona tots els béns en qualitat de dot inestimat i a constituir hipoteca suficient per a 
respondre de la gestió, usdefruit i restitució dels béns mobles.  !
Considero rellevant reproduir literalment el que estableix de Brocà  respecte de les garanties 140

de la dona que li reporta el dot inestimat: !
 “ Son consecuencia de no desprenderse la esposa del dominio de los bienes de la dote 
inestimada: a) Que los aumentos y deterioros, y la pérdida de la cosa dotal ceden, 
respectivamente, a favor y en contra de la mujer, salvo en cuanto a los deterioros y pérdida si 
medió dolo o culpa del esposo. b) Que tiene la posesión civil al efecto de adquirir el dominio de 
la cosa dotal que estuviere en vía de prescripción. c) Que cuando proceda la restitución, tendrá 
para obtenerla todos los medios que las leyes conceden para recobrar la cosa sobre que se 
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tiene la propiedad. d) Que no teniendo la posesión efectiva y no pudiendo ejercitar la acción 
reivindicatoria, cuyo ejercicio, según luego se dirá, compete al esposo, conta la mujer no corre, 
durante el matrimonio, el tiempo de la prescripción.”  !
Per tant de l’anàlisi que realitza l’autor esmentat podem concloure que el fet que la dona 
segueixi essent la propietària civil dels béns i augmenten les possibilitats d’obtenir una 
restitució sana dels béns objecte de dot. !
Pel que fa a les responsabilitats l’article 28.2 CDCC establia que responguin els cònjuges amb 
el patrimoni dotal pels deutes matrimonials i per la resta de deutes de caràcter prematrimonial 
preferentment amb els béns parafernals de cadascú que els hagi contret i en cas subsidiari que 
responguin amb els béns dotals, tal i com podem extreure de l’article 1911 CC. Aquesta última 
precisió és totalment lògica ja que va en consonància amb la finalitat del dot, en tant que el dot 
va destinat a sufragar les despeses i les carregues familiars, aquest s’utilitzarà per totes les 
despeses que tinguin aquest origen. Essent un senyal clar i evident de com s’atenuava el règim 
de separació de béns en tant que el fet que els cònjuges poguessin respondre amb el patrimoni 
dotal, el qual podem considerar com a comú a aquest efecte, mitigava la rigidesa existent en 
aquest règim. !
D’altra banda, pel que fa al dot estimat, podem dir que s’estimen o es valoren els béns 
constituïts en dot i a priori es realitza la transmissió del domini del patrimoni dotal al marit i 
aquest hagi de resituir-ne l’import, supòsit de l’article 1346.2 CC. A Catalunya trobem una 
variant en tant que existeix com s’ha dit més amunt la possibilitat que es taxin els béns del dot 
però sense que es transfereixi el domini d’aquests béns dotals al marit, amb la única finalitat de 
fixar les responsabilitats d’aquest respecte la gestió dels béns dotals els quals segueixen essent 
propietat de la dona, tal i com opinen també Puig i Ferriol i Roca i Trías.  141

!
Respecte el seu règim jurídic hem de dir que no està tractada per la CDCC i per tant seran 
d’aplicació tal i com s’establia en el sistema de fonts els articles adients del CC, en concret 
l’article 1346, el qual establia que en aquest cas el marit haurà de restituir l’import fixat, tal i 
com ja hem comentat anteriorment. !
Les garanties registrals d’aquesta figura són anàlogues amb les establertes pel dot inestimat. Cal 
dir que en el cas que el marit adquireixi la propietat automàticament la dona té un dret de crèdit 
contra el marit per l’import d’aquesta estimació dels béns dotals realitzada, quedant obligat per 
tant aquest a retornar aquest import, sense estar obligat a retornar les millores.!!!
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3.2.2.6. L’ opció dotal !
Arribats a aquest punt, considero d’especial rellevància tractar la figura de l’opció dotal. 
Aquesta figura és una garantia registral més com a les que ens hem referit amb anterioritat que 
se li són d’aplicació els preceptes del CC espanyol i d’aplicació general a tots els ordenaments  
civils espanyols, però amb la especificitat que és exclusiva del Dret Civil de Catalunya, tal i 
com procedeixen a delimitar-ne el seu origen Puig i Ferriol i Roca i Trías  els quals cito 142

textualment:  
  
“conocida con el nombre de opción dotal, y que bajo la legalidad anterior se regulaba 
fundamentalmente por unas pragmáticas dadas por Jaime I en 1241 u 1274 y por otra de Jaime 
II de 1322, que se insertan en el Libro V, título II del volumen 2º. de las “Constitucions i altres 
drets de Catalunya” !
D’aquests mateixos autors podem extreure que l’essència inicial d’aquesta figura sorgeix amb la 
falta d’un bon sistema de publicitat registral ja que no existien les garanties hipotecàries del dot, 
creada per tant com un benefici a la dona que havia aportat dot al matrimoni, tot hi que no 
s’introdueix inicialment aquesta figura com un benefici per la dona sinó que es configura com 
una garantia dels creditors del marit per evitar que a través de l’al·legació de l’existència d’una 
hipoteca general els creditors poguessin fer efectius els seus drets i per això s’estableix que 
l’entrega a la dona dels béns pelvalor del dot i de l’escreix. Per tant podem dir que l’opció dotal 
es tradueix com a la restitució del dot durant el matrimoni, tal i com apunta Lalinde Abadia.  143

!
Aquesta figura perd l’essència quan es canvia la figura de la hipoteca general per raó del dot per 
la hipoteca legal expressa tal i com ja hem explicat anteriorment, en tant que la llei atorga 
preferència dels crèdits hipotecaris, essent un reflex d’aquesta situació el que establia l’article 
31.3 CDCC el qual afegeix que no es podrà realitzar la restitució durant el matrimoni quan 
aquest estigués assegurat mitjançant hipoteca. Aquesta figura seria concebuda com una 
restitució del dot en els casos en que s’hagi estimat aquest amb la voluntat de transmetre la 
propietat al marit. Però aquesta opció dotal només se li atribueix la possessió de les coses, i 
haurà de destinar els fruits de la seva administració a l’aixecament de les càrregues 
familiars ,fins al moment de la seva restitució. Aquest fet proporciona uns drets semblants als de 
la figura de la penyora  en tant que un cop arribada la restitució definitiva, podrà realitzar els 144
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béns constituïts en opció dotal i amb l’import resultant s’entendrà realitzat el pagament del dot 
estimat. !
Pel que fa a la persona legitimada per exercitar l’opció dotal, tal i com establia l’article 32 
CDCC, serà la dona casada o vídua, i en defecte els seus fills hereus encara que siguin del marit 
sempre hi quan hagin acceptat l’herència a benefici d’inventari. El mateix precepte ens delimita 
els béns sobre els quals pot recaure aquesta opció dotal, i en aquest cas podem dir que en podran 
ser objecte tota la classe de béns del marit que s’estimin oportuns de valor proporcionat a 
l’import del dot i de l’escreix. Cal dir que caldrà que la dona hagi aportat el dot en matrimoni i 
que tingui aquest caràcter d’estimat i que concorri un embargament dels béns del marit. !
Separadament, la doctrina exigia la concurrència de tres requisits, contemplats a l’article 33 
CDCC; el primer requisit és la justificació de l’existència del dot per qualsevol mitjà de prova 
fefaent, menys la confessió del marit, en segon lloc es requereix la preferència del crèdit dotal 
amb respecte al fet que motivi l’embargament segons les normes de concurrència i prelació de 
crèdits i per últim lloc es requereix que la dona no hagi consentit la obligació concreta del marit 
pel qual es motiva l’embargament dels béns del marit, amb la promesa de no contreure-la per 
raó del dot o escreix.  !
Pel que fa els efectes de l’opció dotal, cal que mirem el que estableix la sentència de 31 de gener 
de 1861, on s’estableix sobre la figura que encara no estava compilada , que provoca la 
suspensió dels procediments executius seguits contra el marit, respecte dels béns objecte de la 
opció dotal fins que no es realitzin la totalitat de béns necessaris. !
3.2.2.7. La pèrdua del dot !
La pèrdua del dot és aquella sanció civil que la llei imposa a la dona, consistent en negar la 
facultat d’exigir la restitució del dot, en els casos que sigui procedent aquesta restitució. 
Antigament estava configurada aquesta figura per els casos d’adulteri de la dona, però amb 
l’evolució de la societat i l’equiparació dels cònjuges, s’establia com a sanció en la llei de la 
vida llicenciosa dels cònjuges, derivant en l’article 34 CDCC, el qual establia que la dona 
incursa en alguna de les causes d’indignitat per succeir, perdrà el dot i passarà la propietat 
d’aquest als seus fills amb el consentiment del marit, a falta de fills el dot serà adquirit pel 
marit. En aquest sentit trobem la opinió de Puig i Ferriol i Roca i Trías  els quals es refereixen 145

a una de les causes d’indignitat com és l’adulteri, la qual segons establia la tradició catalana la 
dona condemnada per adulteri perdia tots els seus béns en benefici del marit. Situació la qual 
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segons Lalinde Abadia  era un reflexa de la moralitat social del moment en que la dona es 146

trobava en una situació de submissió envers el marit. !
Les causes d’indignitat successòria han d’estar reconegudes a través de resolució judicial, que   
promouran els obligats a la restitució del dot, sobre els quals recau la càrrega de provar la 
concurrència de la indignitat successòria al·legada, a no ser que la dona accepti directament 
sense oposar-se la indignitat que se li imputi.!!
3.2.2.8. La restitució del dot !
Partint de la idea que el dot és pel sosteniment de les càrregues familiars, article 30 CDCC, 
només es podrà restituir en els casos de dissolució del matrimoni, en tant que desapareixen les 
abans mencionades càrregues familiars que originen la donació en qüestió. Però apart del cas 
general de dissolució del matrimoni ens podem trobar en dos supòsits que alteren el règim 
general com són la restitució anticipada del dot i els pactes de no restitució d’aquest. !
En primer lloc, abans de tractar els casos especials que hem comentat, analitzarem el règim 
general de restitució del dot. Aquest marc general té una regulació molt fraccionada per tant 
actuaran les disposicions de la CDCC i de forma supletòria i completant els espais que deixi el 
text esmentat s’aplicaran els articles sobre restitució del dot que estiguin compreses en el CC, 
tal i com apunten Puig i Ferriol i Roca i Trías  147

!
Pel que fa al règim general, hem de dir que l’article 1365 CC establia que es restituirà el dot en 
els casos que el matrimoni es dissolgui o es declari nul, afegint-se els casos en què hi hagi una 
declaració de mort. Tal i com establia l’article 28 CDCC l’acció de restitució només es podrà 
exercir contra els que hagin rebut el dot i els seus hereus, per tan com a norma general seran el 
marit i els hereus d’aquest en favor de la dona o als seus. Pel cas específic que el marit premori 
als seus ascendents, serà tradició a Catalunya que aquests quedin lliurats de la restitució del dot 
quan la dona continuï vivint amb ells, de forma que fins que la dona no es separés de la 
comunitat que formen no podria exigir la restitució. !
Respecte l’objecte de la restitució del dot es distingeix si el dot és estimat o inestimat. En el cas 
que el dot fos estimat, per la qual cosa es transfereix normalment la propietat dels béns al marit, 
podem parlar que existeix un dret de crèdit a favor de la dona, dret el qual el marit pot extingir 
amb el pagament de l’import realitzat en l’estimació o restituint els béns sempre que arribin a 
l’import estimat, a través de la dació en pagament, tal i com estableix en aquest sentit la 
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doctrina . Pel que fa al dot inestimat els béns es restituiran en l’estat que es trobin i en el cas 148

que aquests haguessin estat alienats es pagarà l’import dels béns, sense perjudici de una 
quantitat que es pugui reclamar al marit pel deteriorament dels béns. Cal destacar que en la 
restitució el marit podrà deduir-se els crèdits que la dona hagués contret amb ell i tots aquells 
que d’alguna manera estiguessin relacionats amb la dot. !
Pel que fa al temps de la restitució, tal i com establia l’article 37.2 CDCC tindrà primacia allò 
pactat pels interessats. En principi s’haurà de restituir un cop dissolt el matrimoni el dot 
inestimat, però no estarà prohibida la restitució a terminis, tal i com habilitava l’article 30.3 
CDCC. El dot estimat també s’haurà de restituir un cop dissolt el matrimoni però tindrà la 
facultat l’obligat a la restitució de fer-ho dins l’any després d’aquesta dissolució del matrimoni, 
estant en aquest cas la beneficiària facultada a demanar que es constitueixi una garantia sobre la 
restitució si aquesta ja no es troba garantida a través d’hipoteca. Per tant si no hi ha aquesta 
garantia la restitució haurà de ser immediata. En aquest sentit pel que fa al temps de restitució 
trobem que es posiciona de Brocá.  149

!
Pel que fa a la forma d’aquesta restitució, hem de dir que es pot realitzar de mutu acord pels 
interessats o a través d’una reclamació judicial a través de la legitimació que estableia l’article 
35 CDCC. En virtut del qual si el dot és inestimat, com ja és la dona la propietària dels béns, es 
realitzarà a través de l’acció reivindicatòria, tal i com preveia l’article 37.1 CDCC. Pel cas en 
què el dot sigui estimat s’haurà de realitzar una acció personal sobre el marit o el posseïdor del 
dot. Pel que fa a la manera d’efectuar la restitució podem dir que hi ha un consens en la doctrina 
catalana  150

!
Per últim, abans d’entrar a tractar els casos especials que hem comentat a l’inici d’aquest 
apartat, hem de dir que en el cas que hi hagi concurrència de varis dots i el patrimoni del marit 
no fos suficient per fer front a tots hi haurà preferència del primer dot constituït, preferència la 
qual té caràcter renunciable per part del beneficiari, extrem recollit per Puig i Ferriol i Roca i 
Trías.   151
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!
La doctrina catalana recull el benefici de competència que tindrà el marit en el cas que la 
restitució del dot causés un greuge greu per els seus interessos, per tant aquest podria no tenir la 
obligació de restituir el dot en aquests casos, quedant a l’arbitri judicial els casos en que el 
greuge greu per els interessos del marit li fos imputable a ell com a conseqüència d’una mala 
administració dels béns dotals. Hem de dir que aquest benefici de competència també 
beneficiarà apart del marit, el sogre i els fills de la dona que siguin hereus del marit, el qual 
obliga només fins allà on arribin les seves possibilitats o facultats. Segons Fontanella  aquesta 152

facultat que proporciona el benefici de la competència no es pot utilitzar per qui està en 
condicions d’exercir un ofici, art o professió, o la seva situació de pobresa sigui propiciada per 
la seva culpa exclusiva amb independentment si tenia intencions fraudulentes o no.!!
Com ja hem comentat anteriorment, crec oportú fer referència a dos supòsits especials que es 
poden donar en la restitució del dot com són; els pactes de no restitució del dot i la restitució 
anticipada del mateix. !
En primer lloc, pel que fa al pacte de no restitució del dot, hem de dir que tot hi ser la segona 
funció essencial que compleix el dot de garantir els suficients recursos econòmics a la vídua 
després de la dissolució del matrimoni estan permesos aquesta tipologia de pactes, tal i com 
recullen Puig i Ferriol i Roca i Trías . Cal dir que aquesta figura pren especial rellevància a 153

Catalunya en tant que impera el règim de separació de béns fet que propicia que es qüestioni la 
validesa d’aquesta figura. Aquests pactes propicien la figura del dot mort, en tan que la CDCC 
establia que en cas d’existir aquest pacte de no restitució, en el cas en què premori la dona al seu 
marit, aquest últim adquirirà una porció viril en ple domini i la resta en usdefruit, corresponent 
la nua propietat de la resta als fills comuns. D’altra banda, en el cas en què el marit premori a la 
dona, aquest pacte lògicament quedarà sense efectes i passarà a regir-se per les normes generals 
de la restitució del dot. !
En segon lloc, trobem una altre especificitat del règim general de restitució del dot, com és el 
cas de la restitució anticipada del dot, situació a la qual també ens remetem al que estableixin 
Puig i Ferriol i Roca i Trías  de forma més extensa. Figura que actuarà en els casos que 154

delimitarem a continuació, però tenint present en tot moment que no actuarà en els casos 
d’embargament o de pitjor fortuna, supòsits els quals es regiran per les disposicions referents de 
les donacions entre cònjuges del règim general. Pel que fa a aquesta figura hem de dir que en 
principi són nuls els pactes que estableixin que la restitució tindrà lloc durant el matrimoni tal i 
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com establia l’article 30.2 CDCC. Aquesta norma general té una excepció contemplada en 
l’article 31 CDCC, el qual establia que en voluntat d’afavorir l’interès de la dona, aquesta tindrà 
dret a obtenir la restitució durant el matrimoni en uns casos que venen delimitats a la mateixa 
llei. El primer supòsit pel qual s’habilita la restitució durant el matrimoni, és en cas de necessitat 
i per els propis aliments de la dona, el marit o dels seus fills encara que no siguin comuns. La 
segon excepció a la norma general és quan hi hagi sentència de separació ferma sense que li 
sigui imputable la culpabilitat d’aquesta a la dona, en aquests casos quan el dot sigui inestimat 
es preveu que es transfereixi l’administració dels béns del dot així com el domini i com és lògic 
en els casos que el dot sigui estimat es preveu la realització del crèdit dotal que ja existia des del 
moment de la seva estimació. L’últim supòsit en que la dona pot exigir la restitució durant el 
matrimoni, és el cas en què el marit no hagués garantit a través d’hipoteca la restitució i aquest 
pateixi un empitjorament notori de la seva situació econòmica, en els casos de dot estimat. Per 
tant en aquest últim cas la dona podrà exigir la restitució anticipada, cal destacar que no pot fer-
ho quan se li hagin embargat béns al marit en tant que sinó ja hauria d’optar per la via de l’opció 
dotal per exigir els béns dotals. !
3.2.2.9. La tenuta !
A continuació tractarem la tenuta, la qual és una institució peculiar del Dret Civil de Catalunya 
que s’ha rebut directament del dret Romà, té la finalitat d’assegurar la restitució del dot i a 
Catalunya també tindrà la finalitat d’assegurar l’escreix, figura aquesta última que tractarem 
més endavant. !
Hem de dir que aquest figura es trobava regulada en el Capítol VI, i més concretament en els 
articles 38 a 40 de la CDCC, i en aquest text legal estava configurada com una possessió 
civilíssima, en tant que s’entén que la dona és posseïdora dels béns del marit, sense posseir-los 
materialment, estant habilitada per tant a exercir un dret de retenció. L’article 38 establia que 
mentre la vídua, no se li restitueix el dot ni se li paga l’escreix, posseirà i usufructuarà tots els 
béns del marit suportant totes les obligacions i les càrregues que se’n derivin d’aquesta 
possessió, menys la obligació de prestar fiança. Cal dir que aquesta figura de la tenuta és 
compatible amb la figura de l’opció dotal. Com es desprèn de l’articulat que acabem de 
comentar podríem dir que es tracta d’una figura que beneficia a la dona, en aquest sentit Puig i 
Ferriol i Roca i Trías  li donen el tractament de garantia del dot. 155

!
Pel que fa als supòsits que s’han de donar per l’existència d’aquesta figura per tal que la vídua 
pugui fer valer aquesta garantia en el seu favor de la restitució dels crèdits dotal hauran 
concórrer les següents circumstàncies. En primer lloc que hagi existit un matrimoni ja que és 
imprescindible l’estat de viduïtat que s’adquireix a través de la dissolució del matrimoni per 
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causa de mort del marit o declaració de mort d’aquest. En segon lloc és imprescindible que la 
dona hagi aportat el dot al matrimoni, requerint-se l’entrega efectiva d’aquesta. !
L’article 39 CDCC establia que la possessió de la tenuta s’adquireix per llei i s’extingeix quan 
els hereus del marit posin a disposició de la vídua la integritat del dot i facin el pertinent 
pagament de l’escreix. En el mateix precepte es preveu que els privilegis de la tenuta passin als 
fills que siguin hereus de la mare , tot hi que també es preveu que la vídua pugui renunciar a 156

aquest dret, fins hi tot de forma anticipada en les capitulacions matrimonials. Per últim també 
cal assenyalar que en el cas que el marit hagués garantit amb béns suficients la restitució del dot, 
la tenuta es limitarà a aquests béns concrets, però en cas de no existir tal, hem de dir que poden 
ser objecte de la tenuta tots els béns propietat del marit, per tant quedarien exclosos de la tenuta 
aquells béns que tingués el marit en qualitat d’usdefruit o de forma fiduciària. !
Per tant podem deduir que la durada de la tenuta, article 38.1 CDCC, comprendrà des de la mort 
del marit o quan hi ha sentència de nul·litat propiciada per una declaració de mort fins que la 
vídua obtingui la restitució del dot i el corresponent pagament de l’escreix, si escau. !
Per últim, un cop delimitat el règim d’aquesta figura, cal que tractem els casos en què la vídua 
podria perdre els beneficis de la tenuta. Per tant podem dir que perdrà els beneficis en els 
següents casos; en primer lloc quan recobri els béns dotals per restitució dels mateixos, perdent 
així la facultat de posseir els béns del marit. També perdrà els beneficis en els casos que la vídua 
no compleixi amb les obligacions legals derivats de la seva condició d’usufructuària. En el cas 
que la vídua no faci el pagament del crèdit dotal amb el patrimoni del marit de forma diligent tot 
hi poder-ho fer ja que el marit disposa de béns suficients per a aquesta finalitat. Per últim en el 
cas que no faci l’inventari en els terminis que establia l’article 40.2 CDCC, és a dir dins l’any 
següent a comptar des de la mort del marit.  !
3.2.3. Institucions paradotals !
Les institucions paradotals són una sèrie de figures jurídiques que provenen de la tradició 
jurídica catalana. Estan recollides sota les capitulacions matrimonials que en alguns casos 
venien substituint el dot aportat per la dona, tal i com apunten Puig i Ferriol i Roca Trías . 157

Com veurem però ja en el moment de la CDCC no eren figures utilitzades per la majoria de 
gent, sinó que més aviat ja estaven en desús, essent recollides com a simple tradició per tant 
podem dir que les institucions paradotals seguiran una vida paral·lela al dot i també acabaran 
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desapareixent. A continuació, de totes maneres realitzarem una breu anàlisi del seguit 
d’institucions que recollia la CDCC. !
3.2.3.1. L’escreix !
Aquesta figura que apareixia regulada en el Capítol VIII, i més concretament de l’article 44 a 
l’article 47 de la CDCC, podem dir que és la més utilitzada de les institucions paradotals. Essent 
la més rellevant en la vida jurídica catalana amb molta relació amb les donacions propter 
nuptias o contradot amb el dret romà de l’última època. !
Segons el que establia l’article 44 CDCC, el marit segons la condició de la dona podrà constituir 
en escriptura pública i a favor d’aquesta escreix o esponsalici. En el cas que el dot es 
constitueixi durant el matrimoni, l’escreix no podrà superar la quantia total del dot i pel cas en 
que no s’assigni a aquest esponsalici una quantia determinada, s’entendrà que de la quantia 
general constituïda seran les dos terceres parts del dot i l’últim terç restant serà considerat 
escreix. !
Per tant de l’articulat podem entendre com a escreix o esponsalici, la donació potestativa , per 158

tant de caràcter voluntari, per causa de matrimoni del marit en favor de la dona per les 
condicions personals d’aquesta, d’entre les quals podem veure que la més comuna és la 
virginitat. Aquesta té caràcter de voluntari ja que només es pot exigir en el cas que s’hagi pactat 
i serà totalment compatible amb el dot, tal i com reitera la jurisprudència  159

!
Pel que fa als subjectes, en aquesta figura trobarem com a principals subjectes, d’una banda el 
marit o futur marit el qual constitueix l’escreix i per tant serà considerat el deutor el marit, en 
tant que aquest serà el que haurà de fer front al futur pagament de l’escreix tal i com assenyala 
la doctrina , i la dona com a beneficiària d’aquesta liberalitat per raó del matrimoni. En 160

aquests subjectes hem de dir que no li és exigida cap capacitat especial més que la capacitat per 
a poder contraure matrimoni. !
Pel que fa als requisits d’eficàcia d’aquesta figura, hem de dir que un com constituït, l’escreix, 
genera un dret de crèdit en favor de la dona pel seu import, el qual esdevé exigible tal i com 
assenyala l’article 45 CDCC, un cop el dot hagi estat entregat, i si aquest ha estat entregat en 
part, també es deurà la part proporcional a l’escreix, a menys que no es pacti el contrari. 
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!
A continuació i segons el que establia l’article 46 CDCC, veurem que passa en els casos en que 
hi ha pactat un escreix i el marit mori, i per tant la mort d’aquest sigui causa de la dissolució 
essent exigible l’escreix, situació tractada entre d’altres per Puig i Ferriol i Roca i Trías . En 161

aquest supòsit, la dona adquirirà l’usdefruit de l’escreix i el conservarà encara que es casi una 
altre vegada, fins que aquest sigui restituït de manera idònia. Pels casos de mort del marit com a 
causa de dissolució del matrimoni; si hi ha fills comuns correspondrà a aquests la nua propietat 
de l’escreix per parts iguals i en el cas que no hi hagi fills, la propietat de l’escreix recaurà en els 
hereus del marit, a no ser que s’establís un pacte en contrari a favor que sigui la dona la que faci 
adquisició de la propietat a més de l’usdefruit. En aquests casos la dona podrà dins l’any 
següent a la dissolució del matrimoni si prefereix la meitat de la propietat dels béns o l’ús de 
fruit de l’escreix.  !
D’altra banda, pel cas contrari, quan la dona premori al marit deixant descendents la nua 
propietat passarà a aquests, però no estaran legitimats a demanar la nua propietat fins a la mort 
del seu pare que fins a la seva pròpia mort tindrà l’usdefruit d’aquests. Cal destacar que com 
apunta de Brocá , l’escreix no s’imputarà a la llegítima dels fills. Finalment cal dir que en el 162

cas que no hi hagi fills, l’escreix quedarà ineficaç amb la simple mort de la dona. !
A resultes d’això, podem delimitar quins seran els efectes que produirà l’escreix; podent 
distingir entre efectes constant matrimoni o efectes de l’escreix amb la dissolució del 
matrimoni. !
En primer lloc, pel que fa als efectes durant el matrimoni, tractats entre d’altres per de Brocá , 163

hem de dir que al ser una institució voluntària els efectes que produirà entre els cònjuges seran 
els que hagin pactat entre ells, com hem vingut assenyalant anteriorment. Pel cas que no hi 
hagués cap pacte, els efectes es regiran segons el que estableixi la llei, els quals son; inicialment 
l’escreix provoca un dret de crèdit a favor de la dona contra el marit, exigible a partir de la 
dissolució del matrimoni, crèdit que podria estar constituït per hipoteca legal, a través d’un 
augment del dot, o sinó estarà constituït com a hipoteca voluntària. Un altre efecte és que no 
produeix incompatibilitat amb l’exercici durant el matrimoni de la opció dotal ni de la tenuta. 
L’últim efecte previst per la llei és que en els casos de separació judicial que la dona no sigui 
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culpable conservarà aquesta el dret a exigir l’escreix i fins hi tot demanar el seu pagament 
anticipat del dot. !
En segon lloc, pel que fa als efectes de l’escreix que tenen lloc a partir de la dissolució del 
matrimoni, la reiterada jurisprudència , estableix que l’esponsalici o l’escreix es pot reclamar a 164

través d’acció personal, sense perjudici que es puguin exercitar també les accions reals 
corresponents si el pagament d’aquest ha estat garantit mitjançant una hipoteca. Cal dir però que 
en defecte de pacte revertirà l’escreix a la dona en cas de dissolució en tant que la seva finalitat 
primordial és la de proporcionar a la vídua un suficient sosteniment econòmic, extrem sobre el 
qual podem veure que es posicions Lalinde Abadía  durant tota la seva obra. 165

!
3.2.3.2 L’aixovar i el cabalatge !
Les figures de l’aixovar i el cabalatge apareixen regulades en el Capítol VII, i comprenen els 
articles de 41 a 43 del CDCC. Començarem en primer lloc tractar l’aixovar, per en un moment 
posterior fer una breu menció al cabalatge. !
L’aixovar va tenir rellevància antigament en algunes comarques catalanes, que es regia només a 
través de pactes, costums i tradicions fins a la CDCC, tal i com assenyalen Puig i Ferriol i Roca 
i Trías . Aquesta figura paradotal es podria qualificar com el dot a la inversa, en tant que no 166

era la dona qui aportava el dot com a contrapartida a la seva situació inferior sinó que en aquest 
cas era l’home o el marit qui aportava aquest aixovar com a compensació de la pitjor situació 
patrimonialment parlant en la qual es trobava aquest, i per tant els seus subjectes eren el fill no 
hereu i la filla hereva o pubilla. Podem dir que igual que de dot, hi ha dues classes d’aixovar, 
l’estimat i l’inestimat. Pel que fa al requisit de forma per la seva constitució hem de dir que no 
es preveu cap forma específica per la seva constitució, encara que fos aconsellable documentar-
ho encara que fos en document privat. Respecte del temps d’aquesta figura hem de dir que es 
podrà constituir abans o durant el matrimoni, en aplicació analògica del que estableix l’article 
29.1 CDCC pel dot. !
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El principal efecte de l’aixovar  és el dret de crèdit a favor del marit pel seu import. Hem de 167

dir que per aquesta figura tot hi ser anàloga amb el dot, no es preveu la hipoteca legal, però si 
que serà possible constituir una hipoteca voluntària. Pel que fa a la restitució de l’aixovar hem 
de dir que actua igual que en el dot, però sense ser possible l’aplicació de l’opció dotal. !
L’altre figura a tractar en aquest capítol, és la figura del cabalatge, la qual té tradició en algunes 
comarques fins la meitat del segle XIX, tal i com anuncien Puig i Ferriol i Roca i Trías . La 168

dona constituïda hereva, pubilla, instituirà a favor del marit una soldada pel cas que 
sobrevisqués a ella, amb la finalitat anàloga a l’esponsalici o l’escreix però més específicament 
podem dir que la seva finalitat era el sosteniment del marit que contrau matrimoni per tal 
d’evitar la seva viduïtat precària. Segons el que estableix l’article 43 el marit no podrà disposar 
de la soldada fins que aquest quedi vidu o deixi la casa. !
3.2.3.3. El tantundem !
Aquesta figura està regulada en el capítol IX de la CDCC, el qual només contenia l’article 48, el 
qual estableix que en el territori de l’antic bisbat de Girona, el marit podrà prometre a la dona 
una donació propter nuptias o tantundem, en una quantia igual al dot i com a garantia de la 
mateixa, cal dir que aquesta figura d’aplicació principal a les comarques gironines serà 
compatible amb la figura que hem tractat anteriorment de l’escreix, tan és així que Seguer y 
Olivet  l’arriba a definir com l’escreix gironí. 169

!
El tantundem donarà el dret a la dona, entre d’altres que estableixen Puig i Ferriol i Roca i 
Trías ; a obtenir més diners, apart de la restitució del dot, sinó que una altre quantia 170

inalienable per aliments seus i dels seus fills. En segon lloc també faculta, en cas de sentència de 
separació per culpa del marit, a més de la restitució del dot, que es transmeti la propietat d’una 
altre part a la dona.  !
De la mateixa manera, si es dissol el matrimoni per mort de la dona, el marit quedarà alliberat 
de fer efectiva la donació i en el cas invers que es dissolgui per mort de l’home tindrà dret als 
béns en tantundem però sense tenir cap dels privilegis atorgats en el dot o l’escreix. En aquests 
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casos si hi ha fills comuns, la dona tindrà d’ús de fruit i els fills comuns obtindran la nua 
propietat. Per últim pel cas que l’home sobrevisqui a la dona s’haurà de pactar si l’home es pot 
lucrar en part o per tot del tantundem, en cavi en el cas contrari l’article estableix que la dona es 
lucri en qualsevol cas, encara que no s’hagi pactat tantundem. Però com la majoria de 
institucions paradotals, i com apunta de Brocá , aquesta figura està en desús i no és utilitzada. 171

!
3.2.4. Els béns parafernals !
Fora del dot i de les institucions paradotals considero que resulta interessant delimitar 
correctament la tipologia d’aquests béns i per tant un cop explicats els béns dotals, analitzarem 
el que podem anomenar béns parafernals, els quals resulten importants en tant que podem dir 
que seran a la pràctica els únics béns de la dona, tal i com se’n desprèn de la literalitat de les 
paraules de Puig i Ferriol i Roca i Trías ;   172

!
“En la actualidad para el derecho catalán los bienes parafernales han pasado a ser la masa 
patrimonial de la mujer más importante, por no decir la única, al desaparecer prácticamente la 
dote.“ !
Aquests béns els trobàvem regulats en el Capítol X de la CDCC, compresos en els articles del 
49 al 51. En aquests, i concretament en l’article 49 CDCC, apareix el concepte de béns 
parafernals. Aquest precepte estableix que seran parafernals tots els béns propis de la dona al 
temps de celebrar-se el matrimoni, i tots els que adquireixi aquesta un cop contret al matrimoni, 
sempre que no formin part del dot. En aquest mateix precepte també s’articula la presumpció 
que en cas de dubte sobre si són dotals o parafernals, sempre prevalguin els parafernals. Sobre 
aquesta presumpció s’ha pronunciat la doctrina.  Cal dir que sobre aquesta tipologia de béns, 173

la dona tindrà el lliure domini, ús i gaudi i lliure administració d’aquests béns, per tant com és 
lògic podrà realitzar totes les accions que consideri oportunes sense tenir la obligació de 
demanar el consentiment al seu marit el qual no tindrà cap poder de decisió ni obligació respecte 
els béns parafernals els quals només en serà responsable la dona. !
Com ja hem dit els béns que s’han d’utilitzar el sosteniment de les despeses familiars són els 
béns dotals, de forma preferent, però es pot donar el cas que si no estan separats o tot hi estar-ho 
existeixen fills, la dona haurà de contribuir amb els seus béns parafernals per fer front a les 
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càrregues familiars en el supòsit que els recursos del marit, dins els quals s’inclou la dot, no 
fossin suficients per aquesta finalitat. Per últim, com ja hem dit, la gestió d’aquests béns recau 
en la mateixa dona, però l’article 51 CDCC, propicia la possibilitat que la dona cedeixi la gestió 
dels béns parafernals a l’home. !
Cal dir que ens remetem a la doctrina catalana  per tal de realitzar un anàlisi més detallat 174

d’aquesta tipologia de béns, estudi el qual no considero de vital importància per tal de 
prosseguir a arribar a l’objectiu proposat d’aquest treball. !
Però abans caldrà destacar que la regulació d’aquests béns en el CDCC es contraposa amb la 
regulació general per Espanya que hem vist en el segon bloc d’aquest treball en tant que 
s’accepta per primer vegada aquesta tipologia de béns arran de la promulgació del Codi Civil 
espanyol, és a dir que els béns parafernals ja es reconeixien en el dret civil català. 

!
3.3. El Text Refós de la Compilació de Dret Civil de Catalunya 1984; inici del fi del règim 
dotal i progressiva rigidesa del règim de separació de béns. !
Un cop hem delimitat el règim jurídic en el qual es trobava la figura del dot a Catalunya en el si 
de la CDCC, procedirem per tal d’assolir l’objectiu proposat a tractar com s’inicia la desaparició 
d’aquesta figura en el nostre ordenament jurídic i les motivacions que propicien aquesta. !
A aquest efecte considero rellevant tractar el TRCDCC, el qual a simple vista propicia va 
modificacions escasses sobre l’anterior règim dotal i del dret civil en general, en tant que era 
simplement la continuació de la CDCC, regint el dret civil català durant aquesta part final del 
segle XX fins a la promulgació del CF. A efectes del nostre estudi, per tal de veure com afecta la 
regulació d’aquest en les relacions patrimonials entre cònjuges, podem afirmar que el TRCDCC 
ha de ser considerat com l’inici del declivi del règim dotal, en tant que en el fons aquest text 
normatiu proporciona variacions significatives respecte d’aquesta figura tal i com veurem a 
continuació.  !
Cal tenir present el context en el qual es produeix l’entrada d’aquest text refós, al qual ens estem 
referint, en l’ordenament jurídic català. És a dir, tres anys després de la reforma del 1981 del 
CC, reforma clau que abolia de l’articulat del codi civil espanyol la institució del dot. Aquest fet 
té especial rellevància en tant que com hem vist anteriorment la figura del dot regulat a 
Catalunya feia constants remissions al dret civil espanyol en tant que és font supletòria del dot 
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en el dret civil català. Per tant independentment dels altres factors ja es podria augurar un 
declivi d’aquesta institució. !
Abans d’entrar en el contingut en si, d’aquest TRCDCC, tractarem quines són les raons que el 
van motivar. En primer lloc hem de dir que està redactat en virtut de les modificacions que 
estableix en el text de la CDCC la llei 13/1984, de 20 de març, principalment per adaptar-la als 
principis constitucionals. Per tant la disposició addicional única de la referida llei autoritza al 
Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar el corresponent Decret legislatiu per tal de 
refondre els textos normatius resultants després de les modificacions realitzades sobre l’antiga 
Compilació. !
Un cop delimitada la motivació, entrarem a valorar el contingut del mateix centrant-nos 
principalment en la figura del dot i les institucions afins. En tant que ja hem tractat en 
profunditat la CDCC, ens centrarem només en les variacions que s’introdueixen en el TRCDCC, 
i en les implicacions que tenen aquestes per la realitat social referent a la utilització del dot i les 
institucions afins en les relacions patrimonials entre cònjuges i en l’afectació d’aquestes 
modificacions en l’evolució del règim econòmic matrimonial en la tradició catalana. !
Començarem destacant les modificacions de les institucions paradotals: !
A aquest efecte; La tenuta està regulada al Capítol VI del TRCDCC, sobre la qual el text no 
proporciona cap modificació respecte l’anterior Compilació. Pel que fa a l’aixovar i el 
cabalatge, estan regulats al Capítol VII del TRCDCC, règim jurídic de les quals no està subjecte 
a cap variació substancial,  entre les quals es pot destacar la prohibició de constitució d’aixovar 
estimat o inestimat i no se li podran aplicar les regles béns dotal i respecte el cabalatge no es fa 
cap modificació. Seguidament la figura de l’escreix, està regulada en el Capítol VIII TRCDCC, 
no pateix cap modificació, a menys que s’elimina les limitacions que aquest tenia quan excedís 
la quantitat comuna de la comarca. Respecte del tantundem, regulat en el Capítol IX del 
TRCDCCC, no podem apreciar cap modificació respecte l’anterior text. Per últim, abans 
d’entrar a valorar els canvis que ha patit la figura del dot, podem veure com els béns 
parafernals, vénen descrits com a béns privatius, regulats en el Capítol X del TRCDCC, però 
apart de la variació de la nomenclatura no podem apreciar cap canvi substancial. !
Continuarem estudiant les modificacions que introdueix el TRCDCC respecta de la figura del 

dot, la qual segueix estan regulada en el seu Capítol V.  !
Hem de dir que és en aquest capítol on s’introdueix la modificació que segons la meva opinió 
propicia l’inici del declivi de la figura del dot, i per tant com ja hem dit segons el nostre parer el 
decreixent ús d’aquesta figura.!
!
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Aquest canvi, el qual entenem com a fonamental, és el de la desaparició de la obligatorietat del 
tot. A partir d’aquesta reforma el dot perd la seva condició obligatòria passant a tenir una 
naturalesa només voluntària, per tant aquesta figura passarà a ser una liberalitat que tindran els 
cònjuges alhora de contraure el matrimoni però deixarà de ser una obligació per els pares de la 
dona, tal i com establia la CDCC, dotar a la seva filla per motiu de matrimoni. Pel que fa a la 
resta de disposicions del dot podem dir que varien en consonància amb l’evolució social i el 
procés de progressiva equiparació dels cònjuges en el matrimoni, però pel nostre efecte no serà 
vital tractar aquestes modificacions, per tant en centrarem en la que hem anunciat anteriorment. !
El fet que el dot passi a tenir un caràcter exclusivament voluntari considero que és rellevant a 
efectes del seu desús i posterior desaparició dels textos normatius que regien el Dret civil de 
Catalunya. La figura en si, al tenir un caràcter obligatori s’assegurava la seva pervivència al pas 
del temps, ja que tot hi que els familiars no estiguessin d’acord amb la obligació de dotar, 
aquests ho havien de fer per imperatiu legal, el qual habilitava a la dona per demanar els seus 
pares el dot i al marit tenia les mateixes expectatives de rebre aquest, per tal de fer front a les 
despeses originades en la llar per motiu de matrimoni. Per tant al perdre aquest caràcter 
d’obligatori, obligatorietat la qual assegurava a la vegada que s’atenués el rígid règim de 
separació de béns, el règim del dot desapareix tret en els casos que no es volgués constituir de 
forma voluntària, el que provoca en la majoria dels casos que no es formés cap mena de 
patrimoni comú per fer front a les càrregues familiars. Aquest fet que provocarà un seguit de 
conseqüències les quals tractarem més endavant. !
En aquest sentit l’abolició de la obligatorietat del dot és un dels factors clau i desencadenants 
del declivi d’aquesta figura i com a conseqüència lògica també de les institucions paradotals, 
per tant independentment dels factors que han provocat aquesta decadència, podem afirmar amb 
rotunditat que serà a partir del TRCDCC que es plasma aquesta, essent paral·lelament a aquest 
declivi, la rigidesa del règim econòmic matrimonial del moment a Catalunya com és el règim de 
separació de béns. !
Cal dir que la desaparició del dot, en els textos normatius i per tant el seu desús com a figura 
central en els matrimonis catalans, es veu accentuat o propiciat arran de l’abolició d’aquests 
figura que es fa a la reforma del Codi Civil espanyol, el qual s’elimina com ja hem vist en el 
segon bloc d’aquest treball. !
Entre els factors que han afavorit la decadència del dot podem destacar-ne tres a grans trets, tal 
diuen Puig i Ferriol i Roca i Trias ; primerament l’equiparació jurídica dels cònjuges, ja que 175

l’existència del dot ja pressuposava la preeminència econòmica del marit per sobre de la dona, 
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seguidament el procés de devaluació monetària que vivia el país, ja que després la vídua rebia 
menys del que havia constituït i per acabar l’arribada dels beneficis socials. 

!
Per tant un cop tractat el règim jurídic en el qual es trobava el dot en els seus inicis i 
posteriorment en quina situació es troba en el TRCDCC i estudiat de la mateixa manera els 
motius que propicien la desaparició d’aquesta figura, podem entrar a valorar les conseqüències 
directes que té aquest fet en el si de les relacions patrimonials entre els cònjuges. !
A aquest efecte podem afirmar que desaparegués el patrimoni comú dels cònjuges podem dir 
que propiciava que s’establís una separació efectiva i total dels béns de cada cònjuge passant a 
fer front de les despeses amb els béns privatius, per aquest motiu és que diguem que la 
desaparició o el desús de la figura del dot propicia una rigidesa creixent del règim de separació 
de béns que es venia donant a Catalunya fins al moment de la promulgació del TRCDCC. En 
tant que hi haurà dues esferes patrimonials totalment separades i independents. !
Un altre efecte immediat de la desaparició del dot, podem dir que el trobem en la situació de la 
dona enfront la dissolució del matrimoni. Ja que la dona que es dediqui al matrimoni sense 
obtenir una renda externa, perdia totes les esperances que tenia dipositades en el dot, per tal de 
tenir un fons de contingència econòmic quan aquest es dissolgui, i tingui que fer front amb els 
seus béns privatius de les càrregues i obligacions que li siguin imputables, en tant que no 
s’haurà pogut lucrar durant la durada d’aquest. Al no existir un fons comú podrem dir que la 
dona anirà a pitjor fortuna, el que farà que els matrimonis siguin cada vegada més rígids en tant 
que fora d’aquest la dona quedarà desprotegida totalment. Pel que podem dir que la desaparició 
del dot a més de suposar passar a un règim de separació de béns absolut o rígid suposarà una 
involució respecte dels drets de les dónes que no puguin realitzar una activitat lucrativa durant 
el matrimoni. 

!
Per tant un cop analitzat el tractament jurídic que es plasma en el text refós que ens estem 
referint cal que seguim amb el nostre tractament, de forma cronològica, de l’evolució dels textos 
legals de dret civil català que han regulat el dot en concret però les relacions patrimonials entre 
cònjuges en general, treballarem la LRPC. 

!
3.4. La llei de modificació de la compilació en matèria de relacions patrimonials entre els 
cònjuges: mitigació, suplint la figura del dot, del règim de separació de béns pur 

!
La finalitat de la LRPC és la reforma de les relacions patrimonials entre cònjuges que estaven 
inserides en la CDCC i en el posterior TRCDCC. Amb la principal voluntat de sistematitzar la 
regulació del règim de separació de béns, el qual es considera oportú mantenir com a règim 
legal, a part d’incloure altres règims consuetudinaris i per primera vegada deixar la possibilitat 
d’escollir un règim de participació en els guanys, el qual tindria caràcter de voluntari.  
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!
Aquesta llei hem de dir que respecte els principis bàsics del sistema que fins al moment havien 
estat vigent en matèria de règim econòmic matrimonial, mantenint la màxima autonomia, 
llibertat i independència dels cònjuges per escollir el règim que ha de regular les seves relacions 
matrimonials. De la mateixa manera hem de dir que la LRPC té una visió clarament posada en 
el Codi de Família, que es realitzarà i també el tractarem amb posterioritat a aquesta, per tant 
realitzarà les adaptacions necessàries per tal que en un moment posterior sigui més fàcil la 
implementació del CF. !
Com ja hem dit gran part de la modificació introduïda per aquesta llei té el caràcter principal de 
reordenació sistemàtica dels continguts que no pas de introducció de nous elements, per tant 
hem de dir que ens trobem en la situació que propiciava el TRCDCC, el qual era un règim de 
separació de béns rígid o absolut el qual estava establert com a règim de econòmic matrimonial 
legal, per la qual cosa si els cònjuges no explicitaven el contrari al moment de constitució del 
matrimoni aquest seria el règim pel qual es regularien les relacions patrimonials mentre dures 
l’estada en matrimoni. !
Per tant com ja hem dit aquesta rigidesa del règim de separació de béns que és propiciada com a 
conseqüència de la desaparició de la figura del dot a la pràctica, ja que podrem veure que la 
LRPC no realitza cap modificació respecte l’articulat d’aquesta figura, provoca certs 
desequilibris com ja hem comentat anteriorment. Desajustaments d’una banda, pel que fa a la 
desaparició d’uns béns comuns per tal de fer front a les despeses i les càrregues derivades de la 
família i d’altre banda, la situació de desprotecció que pateix la dona un cop dissolt el 
matrimoni, en tant que el fet de no disposar dels béns dotals produeixi que no pugui  assegurar-
se una subsistència digne per les seves necessitats. !
Per aquests motius podem constatar que els desequilibris han estat realitzats i propiciats, segons 
la meva opinió, per la desaparició del règim dotal que es venia practicant a Catalunya fins a 
mitjans del segle XX .  !
Tot hi ser una altra la voluntat d’aquesta llei els desajustaments en el règim econòmic 
matrimonial legal han de ser ajustats a través de la introducció de correctius en aquesta mateixa, 
per tant, tal i com estableix Sol i Ordis  s’introdueixen dos elements nous que mitiguen el 176

caràcter d’absolut;  !
D’una banda la nova redacció de l’article 9 de la CDCC, en el sentit que limita les facultats de 
disposició dels cònjuges pel que fa al seu propi patrimoni, en la mesura que l’habitatge habitual 
necessari per la vida familiar i els seus mobles d’ús ordinari en formin part, ja que en aquests 
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casos es requerirà el consentiment de l’altre cònjuge o, si escau, l’autorització judicial. Per tant 
segons el meu parer es posen correccions i limitacions a la separació de béns intentant suplir els 
buits que ha deixat la figura en desús del dot en tant que aquest s’havia de dedicar per a les 
càrregues i despeses familiars, en aquest text es busca vincular d’alguna manera als cònjuges.  !
D’altre banda, el segon element, el constitueix la redacció d’un nou article 23  que preveu la 177

compensació econòmica del cònjuge que s’hagi dedicat a la casa o hagi treballat per un altre 
sense retribució o amb una retribució insuficient. Per tal de que sigui exigible aquest prestació 
s’han de donar un seguit de condicions, les quals considero important delimitar breument a 
continuació; en primer lloc que el règim econòmic de separació de béns s’extingeixi per 
separació judicial, divorci o nul·litat matrimonial, és a dir, exclusivament per una crisi 
matrimonial. En segon lloc, que en el moment en què s’extingeixi el règim econòmic existeixi 
una situació de desigualtat entre el patrimoni dels cònjuges. En tercer lloc, que un dels cònjuges 
s’hagi dedicat a la casa o hagi treballat per a l’altre cònjuge sense retribució o amb una 
retribució insuficient. Per últim, que la desigualtat econòmica a la qual hem fet referència 
anteriorment sigui conseqüència directe d’aquest defecte retributiu. Cal dir que s’estableix que 
la quantia de la indemnització sigui establerta per les parts de forma lliure. Per tant estaria 
suplint el segon buit que apuntàvem anteriorment que deixava la inoperància del dot, el qual és 
la subsistència econòmica de la dona una vegada dissolt el matrimoni, per tant a través 
d’aquesta compensació s’intentava mitigar els efectes de rigidesa que havia tingut la desaparició 
de la figura del dot en el règim econòmic matrimonial català, el qual és el règim de separació de 
béns. !
Per tant coincideixo amb l’autor abans esmentat que el propòsit de la llei és fer mes suaus els 
efectes del règim de separació de béns quan s’extingeix un matrimoni, en el règim de separació 
de béns pur o absolut. Però anant més enllà, m’agradaria afegir que tal i com hem comentat 
anteriorment no sempre hi ha hagut aquest règim de separació de béns tan rígid sinó que es 
trobava mitigat per l’existència del dot, per tant fem èmfasi en què l’esdeveniment que propicia 
la puresa del règim de separació de béns i les conseqüents mesures correctores d’aquest règim, 
no és cap altre que el declivi i desaparició de la figura del dot.  !
Cal dir que després de LRPC el règim de separació de béns deixarà de ser un sistema pur en la 
seva concepció clàssica, per els motius que he esmentat en aquest apartat, per esdevenir altre 
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vegada un sistema mitigat, el qual podríem classificar com apunta Sol i Ordis  com un sistema 178

mixt amb el règim de participació en els guanys.!
Per tant un cop analitzada la LRPC, la qual com ja hem vist, podem establir que suposa la 
tornada a la mitigació del règim de separació de béns a Catalunya des del TRCDCC, text a partir 
del qual podem dir que s’abandona tàcitament el règim dotal, considero rellevant seguir 
l’evolució i l’anàlisi normatiu a traves dels cossos legislatius que trobem amb posterioritat en el 
nostre territori envers la matèria que estem tractant. !
3.5. Continuïtat del règim de separació de béns mitigat; El Codi de Família. !
Cal dir en primer lloc, que la promulgació d’aquest codi, suposarà la derogació de totes les 
Compilacions anteriors amb les seves respectives modificacions, sent aplicable a partir de la 
seva entrada en vigor aquest CF. Per anar directament a tractar la temàtica que ens interessa com 
a motiu del nostre treball, ens fixarem en primer terme, en el que estableix la motivació 
d’aquesta llei. Per tant podem veure que la primera finalitat d’aquesta llei és la adequació de tot 
el dret establert en les Compilacions a la realitat social del seu moment. !
El Títol I del CF, és el relatiu al matrimoni i als seus efectes, conté un seguit de preceptes i una 
regulació de les relacions patrimonials entre els cònjuges que no figuraven en el dret propi de 
Catalunya o hi figuraven però de forma molt dispersa. El Títol II regula els règims econòmics 
matrimonials, mantenint el sistema de llibertat de pacte i supletòriament, el de separació de béns 
que es trobava mitigat amb la compensació que hem comentat anteriorment introduïda per la 
LRPC. !
Per tant, un cop esmentat de forma general l’esquema d’aquest CF, podem veure com per 
primera vegada desapareix la figura del dot en si, en tant que no apareix en cap apartat de 
l’articulat del CF. Cal dir que això significa una declaració de voluntats clara en contra 
d’aquesta figura, la qual havia estat retallada i desplaçada pel que fa a la rellevància dins el món 
del Dret civil català però serà la primera vegada que desapareixerà en la seva totalitat, sense 
deixar rastre de la seva existència. En tant que com ja hem comentat anteriorment, no tenia 
utilitat pràctica el manteniment de la regulació d’aquesta figura en el si del nostre ordenament 
jurídic. !
Seguint amb l’anàlisi, podem dir que el CF, no aporta substancialment res nou respecte del que 
ja havia introduït la LRPC, en tant que recull el règim de separació mitigat per les mesures 
correctives ja anunciades anteriorment per tal de no fer suportar al cònjuge més desafavorit de 
forma exclusiva les conseqüències de la puresa del règim de separació de béns. En tant que ja 
hem comentat en l’apartat anterior la mesura correctiva de la prestació i les condicions que 
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s’han de donar per tal que aquesta sigui exigible, hem de dir al respecte que s’estableixen dues 
particularitats; la primera, que la reclamació de la indemnització pretesa s’ha de realitzar en el 
primer procediment en què es demani l’extinció del matrimoni i la segona és que aquesta 
compensació, per raó del treball, serà compatible amb els altres drets de caràcter econòmic que 
puguin correspondre al cònjuge que en surt beneficiat, però si que serà tinguda en compte. 
Entrant més en matèria hem de dir que la compensació per raó del treball en les crisis 
matrimonials està regulada a l’article 41 CF, del qual podem extreure’n tres requisits: en primer 
lloc que existeixin unes prestacions de treball no retribuïdes o retribuïdes de forma insuficient, 
en segon lloc l’existència d’una desigualtat patrimonial entre es dos cònjuges, en el moment de 
plantejar-se la separació o el divorci, causada per aquest defecte retributiu i per últim la 
implicació en aquesta desigualtat d’un enriquiment injust. !
La doctrina catalana  ha posat de manifest que l’acumulació d’aquests tres requisits provoca 179

una manca de coherència interna de la norma, en tant que se li poden atribuir tres funcions 
diferenciades a la compensació, les quals procedeixo a reproduir; una primera línia doctrinal  180

interpreta la compensació com una eina per restituir el benefici patrimonial que un cònjuge ha 
rebut a expenses de l’altre pel fet d’haver gaudit d’uns serveis econòmicament per part de l’altre 
cònjuge els quals han excedit el deure de contribuir a les necessitats del manteniment de la 
família. Una segona línia no tan estesa és la que concep aquesta prestació com una pretensió de 
fer participar al cònjuge menys afavorit en l’increment patrimonial obtingut per l’altre, funció 
que desnaturalitzaria al mateix règim de separació de béns, per tant tindria aquesta figura una 
funció participativa. Per últim lloc hi ha qui atribueix a aquesta compensació una funció 
indemnitzadora, per les pèrdues experimentades per un cònjuges arran de la seva dedicació a la 
casa o per col·laborar en l’activitat professional de l’altre. Però pel cas que ens ocupa no és del 
tot rellevant la qualificació que es faci d’aquesta compensació, sinó el que hem de destacar és el 
fet que aquesta prestació suposi una mesura correctiva segons el meu parer de la rigidesa del 
règim de separació de béns, ocasionat en gran part per la desaparició de la figura del dot a la 
qual ens hem vingut referint. !
Tot hi això cal dir que la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  es 181

decanta a favor que la compensació de l’article 41 del CF és un instrument de participació en els 
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guanys a favor del cònjuge que ha treballat per a la casa alhora que rebutjava la seva funció 
purament restitutòria . 182

!
Per tant un cop arribats a aquest punt, hem de dir que ja s’ha consolidat jurídicament la 
desaparició del dot, i s’ha suplert el buit que provocava la rigidesa del règim econòmic de 
separació de béns a través de la implementació de mesures correctores d’aquest que es van 
configurant a través de les diferents normatives reguladores de la temàtica en qüestió. !
Amb tot això, podem dir que tot hi desaparèixer de l’articulat, encara resulta necessari tal i com 
apunta Badosa Coll  la regulació de la contribució a les despeses familiars. En aquest sentit, 183

igual que fa l’autor considero rellevant tractar la Disposició Transitòria Segona del CF  la qual 184

actua com una forma mitjançant el legislador deixa la porta oberta a la creació de patrimonis 
especials i de vinculació de béns per contribuir a les despeses familiars. Pel cas que ens ocupa la 
DT 2ª del CF en relació amb els articles 26 i següents del CDCC els quals segueixen vigents i 
d’aquesta manera caldrà tenir en compte l’article 8.3 segons la redacció de la LRPC, com a 
norma específica de contribució de les despeses familiars en el règim dotal. !
Hem de dir que aquest CF va ser l’últim que va regular la matèria fins que ens trobem amb 
l’actual, el qual no és ni més ni menys que el Codi Civil de Catalunya de l’any 2010, i més 
concretament el seu Llibre Segon, el qual procedirem a analitzar per tractar com evoluciona el 
règim de separació de béns respecte de tal i com ens apareix en aquest últim text analitzat, ja 
podem avançar que les modificacions que hi trobarem no seran substancials. 

!
3.6. L’actualitat: Llibre Segon Codi Civil de Catalunya !
L’actual règim econòmic matrimonial, hem de dir que ha variat poc respecte del que es preveia 
en el CF, i per tan podem dir que continuarem trobant-nos amb un règim legal de separació de 
béns. És manté el principi que els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni pertanyen al 
cònjuge que consti com a titular, però com a novetat s’exclouran d’aquest règim els béns mobles 
destinats a l’ús familiar, com ara els vehicles, el mobiliari i els aparells domèstics que integren 
el parament de la llar. Per tant en aquests casos es presumirà que pertanyen aquests béns als dos 
cònjuges a meitats indivises, sens perjudici de la possibilitat de destruir aquesta presumpció per 
mitjans de prova concloents. !
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Hem de dir però que aquest règim de separació legal de béns no serà estricte sinó que es trobarà 
mitigat amb les mesures correctores com la compensació per raó del treball implementada a 
través de la LRPC i desenvolupades en el CF. Aquesta compensació per raó del treball, regulada  
a l’article 232-5 CCCat, la qual estava oberta pel que fa a la llibertat de les facultats dispositives 
dels cònjuges, hem de dir que en aquest nou text normatiu es limiten les facultats dispositives de 
les parts en la prestació compensatòria i la prestació compensatòria per raó del treball i 
s’inclouen a aquests efectes els acords o pactes en previsió de ruptura els quals es realitzen un 
cop el matrimoni ja entrat en crisi matrimonial. !
Pel que fa a la sistemàtica d’aquest nou text legal, hem de dir que segueix la de seu antecedent, 
és a dir el CF, sense cap modificació especial, a part de la introducció de figures i altres formes 
de família com la parella estable i la família formada per un progenitor sol amb els seus 
descendents, reconeixent també el caràcter familiar dels nuclis que conviuen amb fills no 
comuns, sense perjudici dels vincles d’aquests amb el progenitor. El problemes que apareixien 
en l’anterior regulació sobre la compensació econòmica per raó del treball sorgien de que la 
naturalesa d’aquesta era un enriquiment injust del marit, en tant que com hi havia la contribució 
de la dona es podia lucrar més el marit, i a partir d’ara es fonamentarà en el desequilibri que 
produeix entre les economies dels cònjuges el fer que un faci una tasca que no genera excedent 
acumulable i l’altre realitzi una tasca que si que genera aquests, tal i com hem comentat en 
l’apartat anterior com la corrent doctrinal majoritària ja apuntava cap a aquesta configuració 
legal de la prestació compensatòria deixant de banda la resis de l’enriquiment injust. Hem de dir 
que per primera vegada també s’estableix una quantia màxima per la prestació i també serà 
procedent aquesta pels casos que l’extinció del matrimoni en qüestió derivi de la mort del 
cònjuge, com no es recollia en l’antic CF. !
Per tant per tot el que hem exposat anteriorment podem arribar a la conclusió com el Llibre 
Segon del CCCat és la continuïtat del abans tractat CF, textos en els quals podem veure com 
amb l’abolició de la figura del dot i de les seves institucions afins va propiciar una rigidesa molt 
severa en el règim de separació de béns i és a partir de la LRPC que els posteriors textos legals 
han anat introduint figures correctives dels greus perjudicis i desequilibris que proporciona la 
rigidesa del règim econòmic legal de separació de béns, cosa que fa que tornem a estar davant 
un règim de separació de béns mitigat, aquesta vegada no per la figura del dot, sinó per les 
mesures correctores a les quals ens hem estat referint. 

!
3.7. Conclusions !
La finalitat d’aquest bloc era, a través de l’anàlisi de la normativa que regula el Dret civil a 
Catalunya, descobrir quina afectació té la desaparició del dot principalment en els règims 
econòmics matrimonials. !
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Per fer-ho possible durant aquest bloc hem tractat la normativa del Dret civil que s’aplica a 
Catalunya des de principis del segle XIX, fent referència al règim jurídic en el qual es troba la 
figura del dot, explicant de forma general l’evolució que ha patit aquesta figura en les diferents 
normatives reguladores de la matèria fins l’actualitat. !
Fruit del treball realitzat podem concloure que tant la desaparició de la figura del dot de la 
normativa civil com la poca freqüència amb la que s’estava utilitzant aquest propicien 
l’evolució del règim dotal, el qual era un règim de separació de béns, el qual es trobava atenuat 
per la figura del dot, cap a un règim de separació de béns estricte o absolut. Cal dir però que una 
vegada més la desaparició d’aquesta figura es veu forçada o augmentada arran de l’evolució 
social del moment i de la creixen igualtat entre els dos cònjuges que es va implementant com a 
realitat social pel transcurs del temps. !
Això és així en tant que la figura del dot, era l’únic vincle que propiciava l’existència d’un cert 
patrimoni comú, el qual haurà d’estar destinat al sosteniment de les despeses i les càrregues 
familiars, per tant amb la desaparició d’aquesta figura no existeix cap punt d’unió entre els dos 
patrimonis que a partir d’aquesta es mantenien separats l’un de l’altre.  !
Cal que ens fixem en la doble repercussió que té el dot, en tant que a Catalunya el dot també 
tenia la finalitat d’assegurar un manteniment digne a la vídua o a la dona en casos de dissolució 
del matrimoni. Per això una vegada contestada la pregunta principal a resoldre, mirarem com 
segueix l’evolució d’aquesta temàtica fins als nostres dies. !
Per tant donat a que la rigidesa del règim de separació de béns fomentava la desprotecció de la 
dona pel que fa a les relacions patrimonials dels cònjuges, a través de l’estudi de l’evolució de la 
normativa de dret civil que hem realitzat, podem veure com el legislador opta per introduir 
mesures correctives per tal d’atenuar els efectes negatius que recauen sobre la dona. !
Aquestes mesures correctives segons la meva opinió persegueixen la finalitat clara de substituir 
el buit deixat per la institució del dot, emulant els efectes que aquesta propiciava en les relacions 
patrimonials dels cònjuges. Sent així per tant com a exemple que a l’esmentada LRPC 
introdueix d’una banda la prohibició d’alienar l’habitatge familiar, tractant així de fixar límits a 
l’autonomia de cada cònjuge sobre les coses comunes com és l’habitatge, suplint la funció del 
dot referent a les carregues familiars i d’altre banda insereix la figura de la compensació 
econòmica pel cònjuge que no ha pogut exercir una activitat lucrativa durant el matrimoni, pel 
cas que es dissolgui aquest, suplint d’aquesta manera la quantia que obtenia la dona per a la seva 
subsistència amb la restitució del dot. !!!!
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4. Conclusions generals 

!
Per concloure realitzarem un breu esment de les conclusions extretes a partir de l’estudi de les 
qüestions proposades les quals estan enllaçades entre elles. !
En primer lloc, per veure el per què del manteniment de l’extensa regulació de la figura del dot 
en la promulgació del codi civil espanyol i veure al mateix temps com evoluciona aquesta 
paral·lelament a l’evolució que pateix el text normatiu de referència. !
Un cop delimitat el règim jurídic que tenia el dot en el codi civil espanyol, podem dir que se’n 
fa una regulació molt extensa en la primera edició d’aquest text fins a la desaparició de la seva 
regulació habilitada mitjançant la reforma del CC el 1981, com ja hem vist anteriorment. !
Pel que fa a Espanya un factor determinant de la desaparició del dot, i al meu entendre l’inici 
d’un declivi prematur de la figura del dot, va ser l’establiment d’un cert règim de guanys ja a 
partir de la llei rescesvindiana. En aquest moment el dot en el dret castellà perd la seva principal 
raó de ser, és a dir, la contribució de la dona al sosteniment de les càrregues familiars en tant 
que amb el règim de guanys ja quedaven afectats els béns de l’esposa a aquesta finalitat podent 
afirmar que aquesta figura restarà pel dret civil castellà, estèril. !
La conseqüència del fet que acabem de comentar és un dels altres motius de la desaparició de la 
figura que estem tractant en tant que al no complir amb la finalitat que havia vingut tenint 
veurem que inevitablement es produeix una involució en el seu ús, ja que a la pràctica es perdia  
el privilegi d’inalienabilitat dels béns dotals que afavoria a la dona que atribuïa aquesta figura, 
cosa que feia que es perdés de forma exponencial la seva tradició. !
A partir d’aquest moment podem dir que en tant que la figura del dot ja no té una explicació de 
ser pràctica des del punt de vista patrimonial, podem dir, que pel règim jurídic del qual estava 
nodrida aquesta s’explica fins a la promulgació del codi civil espanyol el manteniment del seu 
articulat en tant que era un símbol i una institució a través de la qual s’articulava jurídicament la 
subordinació de la dona enfront de l’home en consonància amb la mentalitat del moment. Per 
tant un altre fet que deriva en la desaparició definitiva del dot és la introducció dels béns 
parafernals en el codi civil espanyol, en tant que la regulació del dot perd tota raó de ser en tant 
que ja no era una figura interessant a la pràctica des del règim de guanys i també deixava de fer 
la funció de delimitar la preeminència de l’home envers la dona en tant que a través de 
l’acceptació d’aquesta tipologia de béns es reconeixia implícitament a través de la lliure 
disposició dels seus béns propis l’evolució de la mentalitat social del moment cap a una 
equiparació jurídica dels cònjuges. !!
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Per tant és en aquest punt en el qual ens sorgeix la qüestió plantejada, és a dir, per que es 
segueix mantenint aquesta institució en la promulgació del codi civil espanyol, tot hi que ja hem 
vist els motius que denoten la seva inoperativitat que precisament es veu agreujada justament 
amb la introducció en aquest text dels béns parafernals. Per tant ens hem centrat en conèixer 
perquè tot hi acceptar els béns parafernals, els quals per la seva voluntat equiparadora entre els 
cònjuges tenen una essència contrària al règim dotal, es segueixen reconeixent aquests. !
Com a conclusió podem dir que el manteniment d’aquesta regulació a un canvi que es va 
produir en la mentalitat dels codificadors en el sentit de l’equiparació dels cònjuges, en tant que 
aquests no tenien previst introduir els béns parafernals en el codi civil espanyol en un principi i 
quan a posteriori els van introduir degut a la sistemàtica en la promulgació d’aquesta ja estaven 
publicats els articles referents a la institució dotal, per tant podríem atribuir d’una banda el 
manteniment d’aquest a un simple erros degut a la metodologia utilitzada, com ja hem 
argumentat anteriorment. !
Però segons la meva opinió també podem apreciar, arran del manteniment d’aquests articles en 
el codi civil espanyol, un cert conservadorisme en tant que aquesta figura marcava el domini de 
l’home envers de la dona idea que tot hi la voluntat d’anar cap a una igualtat jurídica els 
legisladors es van resistir a eliminar fins el 1981 amb la reforma d’aquell any del codi civil 
espanyol. Per tant tot hi el gir doctrinal podem dir que una de les altres raons pel manteniment 
d’aquesta figura és ser utilitzada com a símbol de la superioritat del marit respecte de la seva 
dona en l'àmbit patrimonial en aquest cas com hem vist l’essència que es desprèn de l’articulat 
mateix. Podríem dir que decideixen mantenir la figura, tot hi la incoherència que causa que 
estiguin les dues regulades també per aquest motiu, essent com una etapa transitòria fins a la 
definitiva equiparació jurídica entre els cònjuges, és a dir la desaparició total de la figura. 

!
Per tant haurem tractat des del punt de vista dels textos normatius com es gesta i es plasma la 
desaparició de la figura del dot en l’ordenament jurídic espanyol al mateix temps que esmentem 
les causes que han propiciat aquestes i els efectes que es deriven d’aquesta, solucionant 
l’enigma plantejat del per que del manteniment d’aquesta figura en el codi civil espanyol. !
De forma separada hem tractat el cas especial que viu aquesta situació en el dret civil català, que 
tal i com hem vist el dot parteix d’un punt diferent en tant que en aquest territori el règim 
econòmic matrimonial era el de separació de béns cosa que feia, des del punt de vista del 
sosteniment de la càrregues familiars i per pal·liar la situació de desprotecció de la dona una 
vegada dissolt el matrimoni, de la figura que estem tractant un pilar central del dret de família 
català, en tant que com hem vist es creava una espècie de patrimoni comú entre els cònjuges. !
De la importància que li podem atribuir a l’efecte mitigador que tenia el dot per tal d’atenuar els 
efectes de la separació de béns es on sorgeix la voluntat de conèixer quins efectes té en aquest 
règim i en el dret civil català la desaparició de la figura a la qual ens estem referint.  
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En concret com a conclusió podem dir que la desaparició del dot provoca, com hem vist, una 
rigidesa del règim de separació de béns, en dos sentits; d’una banda al eliminar el patrimoni 
comú que creava aquesta institució per fer front a les despeses de la llar es produïa una clara 
separació entre els béns de cada cònjuges en dues esferes perfectament delimitades, per tant 
estaríem davant un règim de separació de béns en sentit estricte. D’altra banda, podem dir que el 
fet que desapareixi el dot quan aquest també tenia la funció d’assegurar un manteniment digne a 
la dona després de la dissolució del matrimoni amb la restitució d’aquest provoca una rigidesa 
en el matrimoni en si, baixant les dissolucions d’aquest per voluntat pròpia en tant que la dona 
al no tenir aspiracions d’obtenir un patrimoni propi propicia que aquest col·lectiu es resistís 
molt més a la idea de deixar la vida marital. Per tant segons la meva opinió aquestes són les  
causes que expliquen la rigidesa del règim de separació de béns que són conseqüències de la 
desaparició d’aquesta figura en l’ordenament jurídic espanyol i en el dret civil català, 
concretament a partir de la llei sobre modificació de la compilació en matèria de relacions 
patrimonials entre cònjuges del 1993. !
Per tant ja tenim la resposta a la qüestió que versava sobre la motivació de la rigidesa del règim 
de separació de béns a Catalunya a partir de la desaparició de la figura la qual hem vist el règim 
jurídic que gaudia en aquest territori. Podríem dir que la desaparició que a Espanya servia per 
anar a favor de l’equiparació entre els cònjuges deixava en una situació pitjor a la dona per 
l’especificitat del règim matrimonial català. !
A continuació, podem dir que arran del fenomen de la rigidesa del règim de separació de béns i 
els efectes negatius que comporta aquesta sobretot pel que fa a la desprotecció de la dona,  
podem veure com sorgeix en el legislador la voluntat de corregir aquesta situació i segons la 
meva opinió tornar a mitigar els durs efectes de la separació de béns mitjanant la introducció de 
mesures correctives d’aquests, en concret i des del punt de vista estrictament patrimonial, la 
prestació compensatòria.  !
Per tant podríem dir que es va eliminar la institució del dot, la qual complia una funció 
primordial en el si de les relacions patrimonials entre cònjuges a Catalunya, i el legislador va 
haver de trobar remei al desajust creat amb la desaparició d’aquest. Podem dir que la institució 
del dot era una institució antiga i no tenia lloc amb el progrés social del moment per tant s’havia 
d’actualitzar la institució i trobar solucions jurídiques que anessin en el sentit de la igualtat entre 
els cònjuges, desenvolupar i suplir les funcions que venia realitzant el dot, com la introducció en 
l'articulat de deures comuns o la prestació compensatòria. !
Un cop tractada la resposta que existeix fruit de la rigidesa, que hem tractat amb caràcter previ 
que suposa la desaparició del dot, podem entrar a realitzar un anàlisi valoratius en comú de les 
qüestions plantejades i respostes en aquest treball. !
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Com a resultat de tractar aquestes qüestions podem arribar a la conclusió que els béns 
parafernals són els autèntics actors d’aquest esdeveniment, ja que des del meu punt de vista tot 
està interrelacionat. Des de l’acceptació d’aquesta tipologia de béns en el codi civil espanyol 
fins les mesures correctives introduïdes per suplir les funcions del dot en el dret civil català. !
En el sentit que amb l’aprovació dels béns parafernals a Espanya, en tant que el dot ja no tenia 
significació com a creador d’un fons comú amb l’entrada del règim de guanys i per tant la única 
funció del dot era marcar la predominança de l’home per sobre de la dona, s’està reconeixent 
implícitament la igualtat dels cònjuges i per tant com conseqüència d’això acabarà 
desapareixent la figura en favor de l’equiparació jurídica dels cònjuges. !
L’equiparació jurídica dels cònjuges que fa desaprèixer el dot a Espanya també produeix els 
mateixos efectes en el dret civil català, però amb la diferència que es crea un desajustament, 
degut a que el règim era el de separació de béns a Catalunya, que el legislador a de corregir per 
ajustar el problema que va significar aquesta desaparició. !
Per tant al mateix temps que hem respost a les qüestions plantejades també podem dir que ens 
han servit per realitzar un anàlisi més global com és el fet de veure la transcendència que té la 
desaparició de la figura del dot en el dret civil espanyol i en el dret civil català. Afirmem per tant 
que té transcendència nul·la pel que fa a la necessitat d’adaptació del codi civil espanyol a 
aquesta situació alhora que ha estat més important la tasca d’adaptar-se, per part del dret civil 
català, al fenomen de la desaparició de la figura objecte del nostre estudi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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