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Atribució o distribució de l’ús 
de l’habitatge familiar. Prestació 

compensatòria i prestació alimentària
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I. L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. 1. Objecte de la 
mesura. 2. Criteris d’atribució. 3. Temporalitat i modificació. 4. Exclusió. 5. 
Extinció. 6. Obligacions per raó de l’habitatge. 7. Parella estable. 8. Disposicions 
transitòries. II. La prestació compensatòria i l’alimentària. 1. Prestació 
compensatòria. 2. Prestació alimentària.

I. L’ATrIBuCIó O DISTrIBuCIó DE L’úS DE 
L’hABITATgE fAMILIAr1

1. Objecte de la mesura

L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar és esmentada com a mesura 
escaient en els plets matrimonials en els articles 233-1.1.f), 233-2.3.b) i 233-
4.e del Codi Civil de Catalunya.2 Sempre va lligat al parament de la llarg, de 
manera que, excepte que diguem altra cosa, s’ha d’entendre com una atribució 
conjunta d’habitatge i parament.

L’article 233-1.1.f) es refereix a les mesures provisionals, tant prèvies 
com coetànies («El cònjuge que pretengui demandar o demandi...»), novetat 
destacable dins del dret català, que abans ho deixava a la regulació del dret 
estatal. L’article empra el terme «assignació», potser per marcar la diferència 
de provisionalitat en relació a l’»atribució», encara que ambdós expressions 
siguin pràcticament sinònimes. resulta interessant destacar que hi ha, en 
seu provisional, una mesura alternativa a l’assignació de l’ús del domicili: 
les mesures que garanteixen les necessitats d’habitatge. realment el text 
legal no pretén que es garanteixin les necessitats sinó la satisfacció de les 
necessitats. Quines mesures podem imaginar? La distribució de l’habitatge 
en pot ser una, si materialment és viable i adequada. En veurem més detalls 
referits a la mesura definitiva. Altra possibilitat és el lloguer d’un altre 
habitatge mitjançant una prestació alimentària provisional per als fills o per 
a un dels cònjuges (cf. l’article 233-21.1.b). una tercera via pot ser l’atribució 
provisional de l’ús d’un segon habitatge de titularitat conjunta o exclusiva 
d’un dels cònjuges. La norma diu «necessitats dels cònjuges» (en plural), la 

1 Els pactes en previsió de crisi matrimonial i de la convivència no seran tractats, en ser objecte 
de dues altres ponències d’aquestes jornades

2 Si no es diu altrament, els articles citats sense cap altra referència són del Codi Civil de 
Catalunya.
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qual cosa implicaria que, en seu provisional, cal resoldre l’habitatge d’ambdós 
cònjuges. Això planteja problemes de coherència amb les mesures definitives, 
que substituiran les provisionals. La interpretació lògica és limitar la mesura 
provisional a l’habitatge del cònjuge més necessitat o al del custodi dels fills 
(com veurem en l’article 233-20.6), si és qui ha de sortir de l’habitatge familiar, 
que és propietat exclusiva de l’altre, o per altra raó (violència domèstica o 
sexista, per exemple), o quan hi ha custòdia provisional compartida dels fills. 
Cal posar aquesta tercera modalitat de mesura provisional en relació amb 
el punt 1.g) del mateix article 233-1, que parla de «tinença» de béns comuns 
(proindivís o de la societat de guanys) o afectes a les necessitats familiars; el 
punt 1.f), com hem dit, va més enllà i abasta també els privatius de qualsevol 
dels cònjuges no afectes a càrregues familiars. En el context del punt 1.g) 
s’haurà de tenir en compte l’article 233-23.2 quant a les despeses.

La segona part del punt 1.f), que implica, amb una data de desallotjament, 
la possibilitat de desnonament dins l’execució de les mesures provisionals, va 
més enllà que l’article 233-24.3, perquè, com veurem, aquest darrer només té 
eficàcia pràctica si l’immoble és propietat exclusiva del cònjuge que no en té 
l’ús. 

A l’empara de l’article 233-1.2, en connexió amb l’article 64.2 de la Llei 
orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, el jutge pot disposar que l’ús de l’habitatge familiar sigui permutat per 
l’ús un altre habitatge, sempre mitjançant una entitat pública, permutant els 
lloguers. La literalitat del precepte imposa que l’habitatge sigui de copropietat. 
L’article 233-1.2 sembla que amplia les mesures provisionals civils per 
incloure-hi les «penals» de naturalesa civil, que poden ser adoptades en l’ordre 
de protecció (o en la sentència penal) i, amb aquesta interpretació, també en 
seu de mesures provisionals; en qualsevol cas, només pot ser adoptada per un 
jutjat de violència sobre la dona (que serà competent per al plet civil també, 
pels criteris competencials dels articles 87 ter.3 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial (LOPJ) i 49 bis de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC)) i no pas per un 
jutjat civil (en les mesures prèvies imaginables), ja que l’article 64.2 LO 1/2004 
està ubicat al capítol IV del títol V d’aquesta llei orgànica, dedicat als jutjats de 
violència masclista. La menció catalana de la violència «familiar» no passa de 
ser voluntarista, perquè aquests jutjats no són competents per a la violència 
familiar no masclista (violència domèstica);3 tampoc no hi ha cap mesura 
especial de violència domèstica sobre el domicili.

També en seu de jutjats de violència sobre la dona, i no als jutjats 
únicament amb competències civils, cal tenir en compte l’article 544 ter.7 de 
la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim), que preveu l’atribució de l´ús de 
l’habitatge en l’ordre de protecció. En la mesura en què no discrimina entre 
parelles matrimonials i no matrimonials i amb fills menors o sense, permet 
l’atribució provisional de l’ús en les parelles no matrimonials sense fills menors, 
contràriament a la mesura definitiva prevista en l’article 234-8.2 del codi català.

Cal destacar que l’article 64.2 LO 1/2004 introdueix l’única excepció 
sobre l’objecte de la mesura, que no és pas «l’ús i gaudi» («uso y disfrute», com 
erròniament i amb freqüència es diu) sinó només l’ús, que equival al dret 

3 Tret del cas de delictes connexos, article 87 ter.1.a, in fine, LOPJ.
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d’ocupació (STS 4/4/1997), sense el gaudi, que permetria el lloguer. El propi 
article 544 ter.7 LECrim comet aquest error.

L’ús atribuït provisionalment podrà ser objecte d’anotació registral 
preventiva (article 233-22 in fine).

Si el títol d’ocupació de l’habitatge familiar és diferent a la propietat, caldrà 
tenir en compte l’article 233-21.2 (previsió de desnonament per precari).

La mesura definitiva sobre l’ús de l’habitatge està regulada en els articles 
233-2.3.b), 233-4.2 i 233-20 i següents. Com en totes les matèries, la mesura pot 
ser establerta de forma consensual o contenciosa. 

En la determinació consensual, l’article 233-2.3.b) parla d’atribució 
o distribució, i posat en relació amb l’article 233-20.1, paràgraf segon, la 
distribució es refereix a períodes temporals, que pot estar vinculada a la 
custòdia compartida o no, i pot implicar permanència dels fills en el domicili 
o no. Si hi ha fills subjectes a la potestat parental (menors o incapacitats), la 
modalitat escollida pels progenitors haurà de satisfer l’interès dels fills per ser 
aprovada per l’autoritat judicial. Si no n’hi ha, els cònjuges són lliures de pactar 
el que vulguin.

També podem imaginar la distribució física de l’habitatge, si té les 
mides i condicions necessàries. L’aprovació judicial també estarà subjecta 
a l’interès dels menors, si és el cas. Si la divisió material és urbanísticament 
i registralment possible, la inscripció de l’ús (article 233-22) no hauria de 
plantejar problemes. Si no és possible, la inscripció hauria de ser possible amb 
una adequada descripció de les parts de l’immoble a què afecta l’ús. 

Com l’ús de l’habitatge està previst en el punt 3 de l’article 233-2, cal 
interpretar que, si no hi ha fills menors, els cònjuges poden o no introduir la 
matèria en el conveni regulador. Si n’hi ha, cal entendre que «escau» el pacte 
sobre l’ús segons la frase inicial del punt 3, si més no l’exclusió de l’atribució, 
per tal que el ministeri fiscal i, definitivament, l’autoritat judicial en valorin el 
respecte de l’interès dels menors.

No hi ha cap dubte que l’article 233-2.3.b), malgrat una redacció poc 
acurada, permet incloure en el conveni qualsevol de les solucions alternatives 
dels articles 233-20 i 233-21.1 (exclusió, substitució ...). fins i tot, poden pactar 
que l’atribució de l’ús de l’habitatge tingui com a causa d’extinció, malgrat 
haver fills menors, la convivència marital de l’ex cònjuge beneficiari, però la 
seva eficàcia restarà condicionada a l’absència de perjudici a l’interès dels fills, 
arribat el cas.

La determinació contenciosa presenta més matisos. L’article 233-4.2 
esmenta les mesures relatives a l’ús de l’habitatge familiar entre les subjectes 
a rogació de part. Igual que hem dit sobre la determinació consensual, si hi ha 
fills menors o incapacitats subjectes a la potestat parental, la matèria esdevé 
d’ofici per a l’autoritat judicial, malgrat la literalitat del precepte, i caldrà 
pronunciament judicial, si més no per excloure l’atribució.

Contràriament al que disposa l’article 96 CC i igual que en l’article 83 del 
Codi de família de Catalunya (Cf), el beneficiari directe de l’atribució de l’ús 
de l’habitatge és sempre l’ex cònjuge, no pas els fills. No és, malauradament, 
infreqüent l’atribució als fills i al progenitor custodi per inèrcia o aplicació 
«acumulativa» del dret català i de l’estatal. Entre d’altres supòsits, en cas 
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d’inscripció registral, la solució catalana és molt més clara i jurídicament 
nítida.

En la determinació contenciosa, en contrast amb la consensual, l’article 233-
20.2 omet la distribució, que pot ser temporal o física. Si no hi ha fills subjectes a 
la potestat parental, l’omissió ha d’interpretar-se com a limitació per a l’autoritat 
judicial, que no podrà distribuir. Si hi ha fills sota potestat, la conclusió és molt 
més dubtosa i sempre vindrà matisada per l’interès dels fills. Situacions de 
custòdia compartida, de manca de recursos econòmics però amb possibilitat 
fàctica de divisió, etc., podem fer escaient l’atribució per períodes o la distribució 
física. un argument a favor de la possibilitat és que la distribució s’esmenta en 
l’article 234-8.3, aplicable quan hi ha fills menors comuns dels ex convivents.

La flexibilitat de les mesures provisionals quant a altres residències 
queda més limitada quan es tracta de mesures definitives. L’article 233-20.6 
parla de «substituir», la qual cosa significa no atribuir pas l’ús de l’habitatge 
familiar i atribuir l’ús d’un altre habitatge. L’article 76.3.a Cf plantejava el 
tema acumulativament («l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar... i, si és el 
cas, de les altres residències»), si bé la descripció de les mesures era comuna 
per al procés consensual i per el contenciós (articles 77 i 79 Cf). Novament 
hem de diferenciar els supòsits amb i sense fills menors o incapacitats. En el 
segon cas, inclusio unius, exclusio alterius; l’autoritat judicial no pot atribuir l’ús 
de dos domicilis sense el pacte dels afectats. En el primer cas, si ha custòdia 
compartida, és obvi que ho podrà fer. Altres casos hauran de ser avaluats sota 
el criteri de l’interès dels menors, però no pot tenir-se en compte la major 
necessitat del progenitor no custodi per fer una atribució doble: l’article 233-
20.3 a sensu contrario n’és l’argument.

Amb una certa freqüència es planteja l’atribució d’una plaça d’aparcament 
o d’un traster. El criteri lògic ha estat incloure’ls si són registralment annexos. 
Si no ho són, la decisió ha d’estar vinculada a la necessitat raonable d’ús i a 
la ubicació en la mateixa finca. La manca de necessitat també en pot excloure 
l’atribució tot i sent annexos registrals.

L’assimilació de l’atribució de l’ús a la prestació alimentària o 
compensatòria parteix de la titularitat (dominical o altra) que inclogui el dret 
d’ús de l’habitatge per part de l’ex cònjuge no beneficiari de l’atribució; si es 
tracta d’un habitatge de lloguer, no hi ha assimilació perquè el beneficiari 
de l’atribució ha de pagar la renda.4 L’assimilació es repeteix en els punts 1 i 
7 de l’article 233-20, coherentment a la inclusió de l’habitatge en l’article 237-
1. L’article 233-21.1.b) regula el supòsit de substitució total de l’atribució de 
l’ús de l’habitatge per una prestació dinerària. També ens podem plantejar la 
idea inversa: la substitució total de la pensió alimentària o compensatòria per 
l’atribució de l’ús. La lògica de l’assimilació porta a admetre la possibilitat; la 
substitució total o parcial dependrà de les circumstàncies, per bé que la total 
sempre serà excepcional.

un altre cas de substitució de l’ús de l’habitatge per una prestació dinerària 
està previst en l’article 233-21.2, quan l’acció d’un tercer, que no està afectat 

4 Tret que es digui el contrari, els supòsits de lloguer queden al marge de les consideracions del 
present text, que es refereix a la propietat o copropietat o altres drets reals possessoris de l’ex 
cònjuge o dels ex cònjuges.
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per l’atribució de l’ús, impedeix l’ocupació del bé immoble (ocupació a precari, 
per exemple). El precepte contempla la previsió en sentència de l’eventualitat 
de pèrdua, com a aplicació al cas de l’article 233-7.2.

La idea d’assimilació a una prestació dinerària també ens porta a plantejar 
la possibilitat de l’atribució d’ús ex article 233-14.2 (prestació compensatòria 
post mortem) com a forma de prestació substitutòria, total o parcial, de la 
pensió compensatòria, que analitzarem en estudiar aquesta.

A propòsit de l’assimilació, hem d’assenyalar que ens pot donar el criteri 
d’aplicació de les normes de conflicte de lleis en dret internacional privat. 
L’assimilació de l’ús als aliments i a la pensió compensatòria (que ja és 
assimilada a l’alimentària en dret internacional) ens permet aplicar la norma 
conflictual dels aliments a l’ús de l’habitatge, perquè manca una norma 
específica en els instruments internacionals.5 

L’ús de l’habitatge, com a objecte de l’atribució, pot tenir com a base un 
dret real de qualsevol dels cònjuges, en exclusiva o cotitularitat (propietat, 
usdefruit, ús, habitació), o un títol contractual (arrendament, comodat) o 
fins i tot una ocupació en precari. Si es tracta d’un arrendament, cal tenir en 
compte l’article 15 de la Llei d’Arrendaments urbans i la jurisprudència sobre 
la legitimació passiva en el desnonament. El supòsit del precari —per exemple, 
cessió gratuïta al fill o filla i la seva família— planteja dubtes sobre si existeix 
en realitat un comodat, tesi que ha anat perdent força (SSTS 26/12/2005, 
18/3/2011, 30/4/2011, 11/6/2012). Des de la perspectiva del dret de família, el 
que importa és destacar que l’article 233-21.2 recull la doctrina jurisprudencial 
que ja establia que l’atribució no afecta el tercer i no modifica el títol d’ocupació 
subjacent.

L’atribució tampoc no afecta el dret del cònjuge titular o cotitular, que en 
pot disposar lliurement, no pas com en dret civil estatal, on l’article 96.4 CC 
requereix consentiment o autorització judicial. El contrast amb l’article 231-9 
s’explica perquè l’ús de l’habitatge durant la convivència és de tota la família, 
i la disposició del dret que el sustenta privaria de l’ús a tots. Per contra, la 
disposició del dret per qui no en té l’ús no afecta aquest ús (article 233-25 in 
fine), que es pot inscriure per evitar un tercer adquirent de bona fe (article 
233-22). L’article 233-25 in fine fa ara innecessari dir expressis verbis que la 
divisió de la copropietat de l’immoble (que pot suposar la venda a un tercer) no 
afecta l’ús, com s’ha fet fins ara en vista de l’article 9.4 Cf.

2. Criteris d’atribució

El criteri preferent està recollit en l’article 233-20.2, que coincideix amb 
l’anterior regulació, en l’article 83.2.a) Cf. Encara que el criteri sigui que 
l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar coincideix amb l’atribució de la 
custòdia, ja la jurisprudència havia matisat que l’adverbi «preferentment» 
dóna marge per a una certa discrecionalitat judicial, quan hi ha motius per fer 

5 reglament uE/1259/2010 i reglament CE/4/2009, que remet al Protocol de La haia de 
23/11/2007. Vegeu, J. BAYO, Derecho internacional, en Memento Experto. Crisis Matrimoniales, 
Ed. f. Lefebvre, 2010, pp. 339 ss.
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una excepció. Ara, que les excepcions estan previstes legalment, el marge de 
maniobra de l’autoritat judicial és molt més reduït, per no dir nul. 

La primera excepció està en l’article 233-20.3.a), que no és ben bé igual 
que l’anterior article 83.2.a) Cf. Ara, en cas de custòdia compartida, ja no es 
fa una remissió sense matis a l’autoritat judicial; ara se li dóna un criteri: la 
major necessitat d’uns dels dos cònjuges. Com hem dit, si hi ha més d’un 
habitatge disponible, encara es pot defensar que és possible l’atribució de tots 
dos habitatges, però si només n’hi ha un, el criteri ha de ser la major necessitat. 
Aquest era fins ara el criteri majoritari, encara que de vegades s’optava per fer 
coincidir l’ús i la titularitat exclusiva, si era el cas. Els articles 233-21.1.b) i 233-
21.4 ens deixen encara aquesta solució, si els mitjans econòmics ho permeten. 
La temporalitat i límit de l’atribució, que ja estava a l’article 83.2.a Cf, ara està 
clarament definida amb l’article 233-24.1.

La segona excepció no és pròpiament una excepció del punt 1 de l’article 
233-20, sinó la norma general quan no hi ha fills menors o incapacitats. La 
major necessitat n’és el criteri. El tema dels fills majors d’edat econòmicament 
dependents que conviuen amb un dels progenitors sembla més clar en la nova 
normativa, però encara hi ha, com en l’antiga, un raonament —circular— 
que els pot assimilar, com a minus-majors, als menors: el progenitor amb 
qui conviuen té més necessitat per raó de tenir els fills. Cal descartar aquest 
plantejament, perquè ara s’esmenta els fills majors, mentre que en l’article 
83.2.a) Cf només es feia referència als fills subjectes a custòdia (com ara en 
l’article 233-20.2), i perquè la temporalitat està rotundament vinculada a la 
custòdia, com hem dit.

Precisament aquest automatisme d’extinció amb l’acabament de la custòdia 
(per majoria d’edat o per canvi de custòdia) dóna peu a una tercera excepció, 
que tampoc no ho és lògicament, en l’article 233-20.3.c). De fet és l’acumulació 
temporalment successiva dels criteris de custòdia i necessitat: es tracta d’una 
aplicació concreta de l’article 233-7.2, que permet l’avançament de mesures en 
previsió de circumstàncies previsibles. Per tal d’evitar un nou plet, l’atribució 
es pot fer més enllà de la durada de la custòdia si l’ex cònjuge beneficiari és, 
i versemblantment serà, el més necessitat de l’habitatge. Tampoc aquí no 
poden llegir el precepte tenim en compte la convivència amb fills dependents 
econòmicament.

La quarta excepció del criteri de custòdia, real en aquest cas, està prevista 
en l’article 233-20.4, per el cas que qui té els fills tingui mitjans suficients per 
al seu habitatge i dels fills, i el progenitor no custodi no en tingui. Si també en 
té, de mitjans, estarem en el supòsit d’exclusió de l’atribució de l’article 233-
21.1.a). Podem imaginar la previsió d’atribució d’ús de l’habitatge a favor del 
custodi segons el criteri de custòdia (article 233-20.2) quan arribi el termini 
d’atribució al progenitor no custodi més necessitat (si el termini venç abans de 
la majoria d’edat dels fills), a no ser que escaigui l’exclusió  ex article 233-21.

Tots aquest criteris estan subjectes al canvi de circumstàncies, és a dir, si 
varien aquestes es pot demanar un canvi de la mesura d’atribució, però hem 
de considerar una limitació implícita en el sistema. Quan el criteri ha estat la 
major necessitat del beneficiari, el paral·lelisme amb la pensió compensatòria 
és complert:  assimilació (articles 233-20.1 i 233-20.7), temporalitat (articles 
233-20.5 i 233-17.4) i causes d’extinció (articles 233-24.2 i 233-19.1). No hi ha 
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previsió legal expressa sobre la modificació de l’atribució de l’ús paral·lela a 
la de l’article 233-18. Però, els criteris dels articles 233-24.2.a) i 233-19.1.a) són 
idèntics, és a dir, extinció per millora del beneficiari o empitjorament de l’altre, 
i coincideix amb el criteri de modificació a la baixa (reducció sempre) de la 
pensió de l’article 233-18. Són arguments suficients per a no canviar l’atribució 
d’un ex cònjuge a l’altre perquè aquest ha empitjorat, quan són copropietaris 
de l’immoble, sinó només per a extingir l’atribució, igual que si el beneficiari 
ha millorat.

3. Temporalitat i modificació

L’aposta del legislador català per la temporalitat l’ha portat a no 
preveure cap excepció. Si la raó de l’atribució de l’ús de l’habitatge ha estat 
la custòdia, s’acaba amb la custòdia (articles 233-20.2 i 233-24.1); si n’ha estat 
la major necessitat, cal fixar un termini (articles 233-20.5) que també opera 
automàticament (article 233-24.2.d)). 

No és sobrer dir que la custòdia pot acabar abans o després de la majoria 
d’edat dels fills. Acabarà abans si hi ha emancipació o canvi de custòdia, o 
excepcionalment privació de la potestat parental o del seu exercici. No acabarà 
amb la majoria d’edat si hi ha pròrroga de la potestat parental per declaració 
d’incapacitat del fill. En conseqüència, no és bona pràctica atribuir l’ús fins a 
la majoria d’edat dels fills i, menys, sense termini o fins a la independència 
econòmica dels fills; això últim és freqüent i admissible en els convenis, però 
no pas en una resolució judicial, que ha d’aplicar l’article 233-20.2.

un cas especial és l’article 233-20.3.a), on la guarda és repartida o 
compartida i tots dos progenitors tenen la guarda dels fills o d’alguns d’ells. 
Com que no pot operar el criteri preferent de l’article 233-20.2, la major 
necessitat opera com a criteri d’elecció entre els dos custodis, però partint de 
la custòdia. En aquest cas, la limitació temporal ha de ser també mentre duri la 
custòdia de qui rep l’ús.

una modalitat de temporalització és l’atribució fins a la divisió de la 
copropietat de l’habitatge familiar. De fet combina l’obligació de posar termini 
amb la previsió d’una circumstància futura (article 233-7.2), que canviarà 
les necessitats relatives dels dos ex cònjuges. En aquests casos, però, és bona 
pràctica combinar la divisió de la copropietat amb un termini màxim, perquè, 
si no es preveu aquest termini màxim, qui té l’ús pot dilatar indegudament la 
divisió per tal de conservar-lo.

Quan l’atribució es fa per major necessitat, ens podem plantejar com 
resoldre els casos en què no hi ha cap dubte que la major necessitat romandrà 
indefinidament. un argument a favor de la possibilitat d’indefinició és el 
paral·lelisme assenyalat amb la pensió compensatòria, per a la qual l’article 
233-17.4 permet excepcionalment el caràcter indefinit. L’absència de termini 
no impedirà les causes d’extinció de l’article 233-24.2, excepte la d). El que no 
és possible és l’atribució vitalícia o «mentre duri la major necessitat», perquè 
exclouria també les altres causes de l’article 233-24.2.

És possible la pròrroga, quan la causa és la necessitat del beneficiari 
(s’acaba la custòdia o mai n’hi ha hagut), pel procediment de modificació de 
mesures definitives i abans dels sis mesos del moment en què acaba el termini 
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prefixat. Òbviament no serà possible si el termini d’atribució ha estat de sis 
mesos o menys, i serà poc raonable en els casos de terminis curts superiors. 
Si volem introduir certesa, hem de considerar el termini de l’article 233-
20.5 com de caducitat, és a dir, una vegada superat ja no es pot prorrogar el 
termini d’atribució. Conceptualment la pròrroga no és una modificació, sinó 
la constatació que les circumstàncies són les mateixes (no hi ha hagut canvi de 
circumstàncies, han empitjorat encara més les del beneficiari, o han millorat 
encara més les de l’altre) que quan es va fer l’atribució. El contrari que cal quan 
es tracta d’una modificació de mesures.

En matèria de pròrroga, no hi ha paral·lelisme amb la pensió 
compensatòria, perquè aquesta no és pot augmentar ni en quantia ni en temps. 
Però hi ha un cas on la lògica del sistema porta a excloure la pròrroga: si en 
l’atribució de l’ús rau, explícita o implícitament, la compensació (pagament 
mitjançant l’atribució d’ús, article 233-20.1 & 7), precisament perquè la pensió 
no es pot augmentar, l’ús no es podrà prorrogar. La cosa es complica quan hi 
ha, a favor del mateix ex cònjuge, atribució de l’ús i pensió compensatòria. La 
fixació d’aquesta haurà necessàriament tingut en compte l’ús i, prorrogant l’ús, 
s’augmenta la compensació global.

La pròrroga ha de ser també temporal, com la primera atribució, i també 
aquí es pot plantejar el cas de pròrroga indefinida.

La modificació per canvi de circumstàncies no té altre termini que el 
termini de l’atribució d’ús, és a dir, abans que arribi se’n pot demanar l’extinció 
(no la permuta de beneficiari o la pròrroga). La primera causa d’extinció de 
l’article 233-24.2 (millora del beneficiari o empitjorament d’altre) pot operar 
com a causa de modificació (limitació temporal més curta) si no és suficient 
per a l’extinció.

No serà possible una «modificació» de la mesura consistent en l’atribució ex 
novo, perquè el domicili haurà perdut la condició de familiar. Passarà el mateix 
en un divorci quan en la separació no va haver atribució de l’ús de l’habitatge 
familiar (o se’l va quedar el seu titular exclusiu), paral·lelament a la prestació 
compensatòria segons l’article 233-14.1.

4. Exclusió

Sempre a petició de part, l’article 233-21.1 preveu dos supòsits d’exclusió 
de l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, quan el progenitor custodi tingui 
mitjans i no necessiti l’ús, o quan el no custodi o un dels cònjuges sense fills 
menors o incapacitats, titular exclusiu o cotitular de l’habitatge, pot pagar 
una pensió alimentària o prestació compensatòria que abasta la necessitat 
d’habitatge dels beneficiaris. Ja hem dit que el primer cas és diferent al previst 
per l’article 233-20.4, on sí hi ha atribució (al progenitor no custodi). El segon 
cas és el revers de la moneda de l’article 233-20.7 (atribució com a contribució 
alimentària/compensatòria en espècie) i l’article 233-21.2, in fine, n’és una altra 
manifestació de substitució dinerària per exclusió, forçada per un tercer.

El Codi no preveu un tercer supòsit, però se’n deriva a sensu contrario de 
l’article 233-20.3, el cas en què tots dos ex cònjuges no en tenen necessitat, 
encara que les seves economies siguin diferents; hagi o no fills menors o 
incapacitats, també cal excloure l’atribució. Els tribunals haurien de fer un 
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ús generós d’aquesta exclusió, que és sempre a rogació de part. Aplicant 
aquesta exclusió als casos on les economies d’ambdós progenitors, encara que 
siguin força diferents, són suficients per a procurar-se un habitatge digne, o 
augmentant les pensions, moltes vegades es pot alliberar la càrrega econòmica 
de l’atribució de l’ús de l’habitatge i fer possible a la pràctica la divisió del bé. 

L’augment de la prestació compensatòria (en diners per mesos i/o temps 
si és pensió, en diners si és en capital) s’haurà de calcular en funció de la 
prestació base —sense comptar-hi l’ús— i cas per cas. Podem imaginar un 
augment temporal, més curt que el termini de la pensió compensatòria, segons 
les circumstàncies del cas.

En la pensió alimentària per als fills, com que la pensió no s’extingeix 
automàticament amb la majoria d’edat i els aliments inclouen sempre la 
necessitat d’habitatge (article 237.1), el càlcul ha de ser per les necessitats 
mensuals d’habitatge dels fills, i la pensió augmentada s’extingirà amb la 
independència econòmica dels fills o el cessament de la convivència amb un 
dels progenitors.

5. Extinció

L’article 233-24 opta per l’automatisme de l’extinció del dret d’ús, tant 
pel cessament de la custòdia com per l’acabament de la major necessitat. 
Aquesta és la raó subjacent a les quatre causes del punt 2 d’aquest article, 
que coincideixen, com hem dit, amb les causes d’extinció de la pensió 
compensatòria.

La primera causa es remet als pactes d’atribució. Conté una segona part 
que resulta poc clara quant a la seva aplicació tant en supòsits de atribució 
consensual com contenciosa, però a manca d’especificació cal referir-la a 
ambdós casos. Si el jutge, o els interessats en el seu conveni, vinculen l’atribució 
a la guarda dels fills, acabada aquesta (majoria d’edat, canvi de custòdia, 
emancipació, etc.) acaba automàticament l’atribució. Es tracta d’atribució «per 
raó de la guarda» de manera que no cal que s’expressi el termini «mentre duri 
la guarda»; n’hi ha prou que consti la raó. L’article 233-24.1, segona part, és 
coherent amb l’article 233-20.2. També cal entendre que s’acabarà la prestació 
dinerària periòdica que substitueix l’atribució d’ús, segons els articles 233-
21.1.b) (augment del càlcul de la pensió amb exclusió de l’ús) i 233-21.2 in fine 
(previsió d’augment en cas de desnonament).

El punt 2 de l’article 233-24 es refereix exclusivament a l’extinció quan 
l’atribució té com a fonament la necessitat d’un dels cònjuges. No s’aplica si 
la raó ha estat la custòdia, fos quina fos la necessitat del progenitor custodi. 
L’atribució per necessitat haurà estat sempre, amb el nou codi, temporal 
(excepte casos excepcionals, com hem dit en comentar l’article 233-20.5). Però 
en la pràctica anterior al Codi Civil, no és excepcional l’atribució per necessitat 
sense límit temporal. Aquestes causes d’extinció també operaran.

La millora econòmica del beneficiari o l’empitjorament de l’altre és la 
primera causa, si és suficient per l’extinció. En alguns casos pot operar com 
a causa de modificació, escurçant el termini i establint-ne un. En aquest 
context hem de recordar el dret prioritari dels nous fills a rebre aliments del 
progenitor, contraposat a la prestació en espècie (aquí, equivalent a prestació 
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compensatòria) que representa l’atribució d’ús d’un habitatge en copropietat 
o propietat exclusiva del no beneficiari de l’ús. Sobre tot en els casos on l’ex 
cònjuge amb nous fills ha de pagar part o la totalitat de la quota hipotecària de 
l’habitatge atribuït al seu ex cònjuge, les noves càrregues familiars representen 
una disminució de la capacitat econòmica neta d’ex cònjuge no beneficiari 
de l’ús i cal tenir-ho en compte dins del concepte d’empitjorament de la seva 
situació econòmica.

El matrimoni o la convivència marital del beneficiari, igual que en la 
pensió compensatòria, està previst com a causa d’extinció en l’article 233-
24.2.b). un cas especial, que ja hem vist a propòsit de la limitació temporal 
(supra, punt 3), és el supòsit de l’article 233-20.3.a) (custòdia compartida o 
distribuïda), on, com que no pot operar el criteri preferent de l’article 233-
20.2 (custòdia), la major necessitat opera com a criteri d’elecció entre els dos 
custodis, però partint de la custòdia. El matrimoni o la convivència de l’ex 
cònjuge beneficiari no pot suposar l’extinció de l’atribució, perquè suposaria 
discriminar negativament els fills en guarda compartida en relació als fills en 
guarda exclusiva i vulneraria l’article 39 de la Constitució.

Amb el mateix paral·lelisme de la pensió compensatòria, la mort del 
beneficiari també extingeix l’ús, segons l’article 233-24.2.c). Ens hem de 
preguntar per què no tenim un punt igual al de l’article 233.19.2 (substitució 
dinerària per mort del deutor) en l’article 233-24. Si l’atribució d’ús per 
necessitat és una forma de pensió compensatòria en espècie,  amb causes 
paral·leles d’extinció, podem defensar que, en cas de mort del titular o 
cotitular no beneficiari de l’ús, els seus hereus (i també el propi beneficiari) en 
poden demanar la substitució pel pagament d’un capital. Altra perspectiva és 
aplicar per analogia l’article 231-31.1 (any de viduïtat) i limitar la subsistència 
de l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar a un any, perquè si no hi hagués 
aquesta limitació el sobrevinent divorciat o separat seria de millor condició 
que el casat.

L’absència d’un article paral·lel a l’article 233-14.2 (prestació compensatòria 
reclamada als hereus del cònjuge) es pot interpretar com absència de 
paral·lelisme, impeditiva per poder reclamar l’ús als hereus —opció preferible— 
o, defensant l’essència compensatòria de l’atribució de l’ús si no hi ha fills 
menors, aplicar l’article 233-14.2 mutatis mutandis.

El quart supòsit de l’atribució per necessitat és el venciment del termini.
res no diu el codi de l’extinció del dret per abandó de l’ús, la qual cosa no 

és infreqüent a la pràctica. Es pot aplicar l’article 121-22 per delimitar que, en 
cas de dubte, s’ha produït abandó al cap d’un any de manca d’ocupació, però 
hi haurà molts casos en què l’abandó és evident des del primer dia de manca 
d’ocupació: lloguer d’un altre habitatge, compra d’un nou domicili, etc.

El punt 3 de l’article 233-24 aborda els aspectes processals de l’extinció, 
sigui quina sigui la raó d’atribució, amb un text no exempt de problemes. En 
primer lloc, cal excloure el cas de cotitularitat, perquè, una vegada extingit 
el dret d’ús, el cotitular que ha estat beneficiari fins aquest moment pot 
continuar gaudint de l’habitatge segons l’article 552-6.1; per això l’article 233-
24.3 només parla de «titular» de l’habitatge. El titular, però, pot ser cotitular 
amb tercers. hi ha un cas, no obstant, de cotitularitat d’ex cònjuges: quan hi ha 
canvi d’atribució d’ús per canvi de custòdia (cf. article 233-1.f) in fine), perquè 
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no entra en joc l’article 552-6.1. En segon lloc, la recuperació de la possessió 
per via d’execució de la resolució constitutiva del dret d’ús s’adiu amb els 
supòsits objectius (termini —inclosa la majoria d’edat dels fills— i matrimoni), 
excepte la mort del beneficiari de l’atribució, perquè caldrà un desnonament 
(normalment per precari) dels eventuals ocupants (fills, altres parents, etc.), 
que a més és competència de la jurisdicció civil no especialitzada en família. 
Les demés causes han de ser declarades en un procediment de modificació 
de mesures, la resolució definitiva del qual donarà base a l’execució. El propi 
article 233-24.3 fa aquesta distinció.

La cancel·lació registral del dret d’ús  s’ha de demanar en l’execució, per 
manament judicial (article 83.1 de la Llei hipotecària), i no pas directament al 
registre encara que siguin causes objectives, inclosa la mort del beneficiari (cf. 
articles 79.2 i 82.2 de la Llei hipotecària).

6. Obligacions per raó de l’habitatge

L’article 233-23 clarifica la distribució de les obligacions per raó de 
l’habitatge. El primer punt assenyala les obligacions vinculades a la titularitat 
de l’habitatge (quotes hipotecàries i assegurances vinculades), que han de 
ser complides segons el seu títol constitutiu. Encara que no les menciona, la 
doctrina i jurisprudència anteriors també inclouen en la categoria les despeses 
comunitàries extraordinàries, segons la quota de titularitat de l’habitatge. 
Les altres són de càrrec del beneficiari de l’ús. Atès que l’impost sobre els 
béns immobles és anual, també l’ha de pagar el beneficiari. El legislador 
català ha volgut fer el paral·lelisme amb l’usdefruit (561-12.1)6 sense tenir en 
compte la norma impositiva. Com a vinculat a la propietat, abans la doctrina 
i jurisprudència atribuïa el pagament de l’IBI als propietaris segons la seva 
proporció, perquè l’article 61.1 § 2 de la Llei d’hisendes locals preveu, com a fet 
imposable prioritari a la titularitat de la propietat, l’usdefruit (que és titularitat 
que dóna el gaudi), però no el dret d’ús.

Com que les atribucions anteriors al Codi Civil que explicitin aquesta 
qüestió no resulten modificades ex lege (disp. trans. 3a. 2), caldrà aplicar-les 
en el seu tenor. Si no ho especifiquen, caldrà seguir el criteri de vinculació 
a la titularitat fins al Codi Civil, i aplicar l’article 233-23.2 als venciments 
posteriors de l’IBI, segons la disposició transitòria 3ª del Llibre II CCC. Qüestió 
diferent és si els pot canviar, per via de modificació, el criteri de pagament de 
l’IBI per adequar-lo a la nova norma. La disposició transitòria 3ª només permet, 
sense canvi de circumstàncies, canvi l’atribució de l’ús per una prestació 
dinerària; el tema de l’IBI no és, en principi, excepció a la necessitat de canvi 
de circumstàncies, però essent, precisament, un pagament de meritació 
periòdica, cal donar-li, no efecte retroactiu, sinó efecte vinculat al moment de 
la meritació, per via de modificació de mesures.

Sovint es planteja la qüestió processal de la conveniència (o necessitat) 
d’incloure la menció explícita del compliment de les obligacions vinculades 
a la titularitat en la part dispositiva de la sentència. Exclosa la possibilitat de 

6 I el lloguer (article 20 LAu, previ pacte).
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distribuir les obligacions de forma diferent al títol (tant per l’article 233-23.1, 
com per la STS de 28-3-2011, doctrina aplicable també a la separació de béns 
mutatis mutandis), una línia doctrinal defensa, tanmateix, la conveniència 
de reproduir, a la part dispositiva de la resolució judicial, la proporció que 
resulta del títol constitutiu, o simplement dir que els litigants han d’atendre 
aquestes despeses segons el títol. La raó d’aquesta doctrina és «facilitar» el 
compliment de les obligacions i poder executar en seu matrimonial. Justament 
la problemàtica que es crea és la raó d’evitar aquesta pràctica. Es dupliquen 
els títols, l’original a favor d’un tercer i el nou títol judicial. Per tal d’executar 
aquest segon, cal dilucidar si l’executant ha d’haver pagat la seva part, o la 
totalitat (o només la part de l’altre?). Si el deute no ha estat prèviament pagat 
en la seva totalitat per l’executant, per a l’altre es tracta d’una obligació de fer 
(pagar a un tercer) o una obligació indemnitzatòria a favor de l’executant ex 
article 706.1 LEC? Si el deute està totalment pagat, no cal el nou títol, perquè 
l’article 1158 CC el permet reclamar a l’altre ex cònjuge el deute pagat. En 
aquest cas, la via executiva matrimonial no és pas més ràpida que la reclamació 
monitòria (article 812 LEC).

Per contra, quan el Codi civil altera la vinculació amb el títol constitutiu, 
cas de l’IBI,  o declara la vinculació amb l’ús, no hi ha duplicitat innecessària 
de títol executiu i fa possible l’execució contra el deutor.

7. Parella estable

L’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, per pacte, és assimilat a una 
prestació alimentària (als fills o a l’ex convivent) en l’article 234.8.1 i pot 
ser amb fills o sense. En cas d’atribució contenciosa judicial, només hi cap 
si hi ha fills comuns menors sota custòdia, segons el punt 2 de l’article 234-
8 i l’assimilació alimentària es fa en el punt 3.7 Els criteris d’atribució són 
iguals que en la parella matrimonial amb fills menors; el punt 3 esmenta 
expressament la possibilitat de distribució judicial de l’ús, que l’article 233-20.2 
& 3 omet.

Com hem dit a propòsit de les mesures provisionals, en seu de jutjats de 
violència sobre la dona, i no als jutjats únicament amb competències civils, cal 
tenir en compte l’article 544 ter.7 LECrim, que preveu l’atribució de l´ús de 
l’habitatge en l’ordre de protecció, i per tant provisional. En la mesura en què 
no discrimina entre parelles matrimonials i no matrimonials i amb fills menors 
o sense, permet l’atribució provisional de l’ús en les parelles no matrimonials 
sense fills menors, contràriament a la mesura definitiva prevista en l’article 
234-8.2.

Pel demés, mutatis mutandis, s’aplica la normativa de les parelles 
matrimonials, segons l’article 234-8.4: substitució judicial per l´ús d’un altre 
habitatge, exclusió de l’atribució, efectes vers tercers, pactes en previsió de 
ruptura, publicitat registral, obligacions usuari/propietari, extinció i disposició 
de l’habitatge.

7 Que reitera en el punt 4 del mateix article 234-8 per referència incorrecte a l’article 233-20.7 
(parelles matrimonials), on es parla de prestació compensatòria, inexistent en els casos de 
parelles no matrimonials, on es tracta d’una prestació «alimentària».
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8. Disposicions transitòries

Les disposicions transitòries tercera (parelles matrimonials), en el seu punt 3, 
i la quarta (parelles no matrimonials), en el seu punt 5, preveuen la possibilitat 
de modificació contenciosa de mesures anteriors sense canvi de circumstàncies 
i sense termini des de la vigència de la norma. L’única mesura possible en 
aquestes condicions que afecta a l’habitatge familiar és la substitució de 
l’atribució d’ús per l’abonament d’una prestació dinerària. Inclusio unius, exclusio 
alterius: les demés novetats en matèria d’habitatge només poden ser demanades 
si ha hagut un canvi de circumstàncies des de la resolució dictada sota el Codi de 
família, o sota l’anterior règim legal, el Codi Civil estatal. resta sempre possible 
la modificació convencional sense canvis de circumstàncies.

En podem enumerar les modificacions:

 — Sense canvi de circumstàncies, substitució per
• una prestació dinerària mensual
o l’augment de la pensió alimentària o compensatòria
o una quantitat alçada: càlcul fins a la majoria d’edat dels fills, termini 

de l’atribució o termini de pensió compensatòria
 — Sense canvi de circumstàncies, es defensable que es pugui canviar 

l’obligació de pagament de l’IBI.
 — Sí serà possible, amb pacte o canvi de circumstàncies:

• La substitució per l’ús d’un altre habitatge (article 233-20.6)
La limitació en atribucions indefinides 
La distribució de l’ús, amb guarda compartida / distribuïda (article 233-

20.3.a)
L’atribució temporal després de la majoria d’edat dels fills, per necessitat 

previsible (article 233-20.3.c)
La pròrroga de l’atribució temporal per necessitat previsible
L’atribució temporal al més necessitat, si el custodi té mitjans (article 

233-20.4)
L’atribució de l’ús d’un altre habitatge (article 233-20.6)
L’extinció si el custodi té mitjans (article 233-21.1.a)
L’extinció o limitació per millora / empitjorament (article 233-24.2.a)
L’extinció per matrimoni o convivència marital del beneficiari, si no hi 

ha fills menors (article 233-24.2.b)
• El canvi d’obligacions per raó de l’habitatge.

La modificació de les mesures adoptades sota la vigència del llibre segon 
del Codi Civil de Catalunya, inclosa la substitució per una prestació dinerària, 
només poden ser modificades amb canvi de circumstàncies (article 233-7).
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II. LA PrESTACIó COMPENSATÒrIA I L’ALIMENTàrIA

1. Prestació compensatòria

1.1. Concepte i supòsits

L’article 233-14.1 introdueix dues novetats en el supòsit de la prestació inter 
vivos, a més de la denominació, vinculada a la forma de pagament. El primer 
és que, de forma expressa, vincula la prestació a la ruptura de la convivència. 
No és una novetat conceptual, perquè la jurisprudència ja ho deia, però està bé 
que el text legal ho digui. Aquesta vinculació expressa, posada en relació amb 
el termini d’un any previst per a la reclamació en el cas de mort de l’eventual 
deutor, pot ser la base per a considerar que no hi ha dret a la prestació si la 
separació de fet ha durat més d’un any. 

Las segona novetat és també la menció expressa de la prelació del dret 
alimentari dels fills. relacionada amb l’article 233-18.2 (modificació), està clar 
que són prioritaris els aliments dels fills comuns, dels nous fills i dels anteriors 
fills de l’obligat al pagament de la prestació compensatòria. L’article 231-5.2 
(despeses familiars) no ens pot portar a considerar prioritaris els aliments dels 
fills del nou cònjuge o convivent que viuen amb l’obligat a pagar la prestació; 
l’obligació alimentària prioritària és dels seus progenitors. Atesa la segona 
part de l’article 233-4.1, també són prioritaris els aliments tant dels fills majors 
dependents que viuen amb el deutor com els que viuen amb el creditor de la 
prestació compensatòria.

L’article 233-14.2 introdueix l’altra novetat, la prestació compensatòria en 
cas de mort de l’eventual deutor, ja sigui abans del plet matrimonial, ja sigui 
durant el plet. Si no s’ha iniciat el plet, o considerem que el plet s’extingeix per 
la mort d’uns dels litigants, cal tenir en compte dos terminis: un any com a 
màxim des de la separació de fet, i tres mesos des de la mort. Si no s’havien 
separat de fet, no pot haver prestació compensatòria sinó drets viduals (inclòs 
l’any de viduïtat de l’article 231-31). El dies a quo dels tres mesos, per tal 
d’evitar l’ocultació fraudulenta de la mort per part dels hereus,  cal fixar-lo en 
el moment de coneixement per part de l’eventual creditor.

Els aspectes processals plantegen varies qüestions. Els legitimats passius 
de la reclamació, quan la mort hagi estat abans de l’inici del plet matrimonial, 
seran els hereus del difunt. El procediment ha de ser un declaratiu ordinari i la 
competència pot no ser dels jutjats especialitzats en família, segons hagin estat 
les normes de creació del jutjat i siguin les normes de repartiment del partit 
judicial. No seran mai competents els jutjats de violència sobre la dona, malgrat 
l’amplitud del article 87 ter.2.d) LOPJ, perquè si el difunt era imputat en el 
procediment penal, la responsabilitat penal s’haurà extingit i, en no donar-se el 
requisit de l’article 87 ter.3.c) LOPJ, no hi ha atracció de competència civil; si la 
difunta era víctima, no es donarà el requisit de l’article 87 ter.3.b) LOPJ, amb la 
mateixa conseqüència.

Si la mort del demandat/reconvingut es produeix durant el plet 
matrimonial, hi ha dues possibilitats processals, de les quals l’article 233-14.2 
només cita una (en condicional). Si considerem que el plet s’extingeix per la 
mort d’uns dels litigants, estem en un supòsit, de fet, igual que el de mort 
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sense plet. Però l’any de separació de fet caldrà comptar-lo fins la demanda 
que queda sense efecte, o, el que és el mateix, considerar que la separació 
provisional no hi compta; altrament, si el plet ha durat més d’un any, la ruptura 
de la convivència de més d’un any impediria l’acció contra els hereus.

La segona tesi és que la mort del demandat/reconvingut no extingeix el 
procediment matrimonial perquè es pot articular la substitució processal 
prevista a l’article 16 LEC, atès que l’obligació de pagament d’una prestació 
compensatòria es tramet als hereus,8 precisament en virtut de l’article 233-
14.2. Aquí també el termini d’un any serà anterior a la demanda i els tres mesos 
seran per tal que el demandant/reconvinent demani l’aplicació de l’article 16 
LEC.

Els hereus demandats, però també el demandant, podran fer ús de la 
substitució per un capital de la pensió compensatòria inicialment reclamada. 
No regirà, excepcionalment, la prohibició de mutatio libelli, perquè seria 
contrari a l’economia processal, ja que la substitució seria inevitable en tot 
cas en execució de sentència o en un plet de modificació (declaratiu ordinari), 
segons l’article 233-19.2.

També he fet esment, parlant de l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar, 
de la possibilitat de substitució, total o parcial, de la pensió compensatòria 
amb l’atribució temporal de l’ús de l’habitatge. No hi ha cap dubte sobre la 
possibilitat de pacte entre el cònjuge supervivent i els hereus de l’altre, titulars 
(totalment o parcialment) mortis causa de l’habitatge. Si és certa la premissa 
que preferim (punt I.5. supra), com l’ús de l’habitatge per més necessitat no es 
podria demandar post mortem, tampoc no es podria demanar la substitució de 
la pensió per l’atribució de l’ús.

1.2. Criteris de quantificació

Vàries són les novetats que l’article 233-15 introdueix en comparació a 
l’article 84.2 Cf.

La primera és la introducció, juntament amb la consideració de la 
compensació per raó del treball, de les atribucions derivades de la liquidació 
d’altres règims econòmics matrimonials (article 233-15.a)). Efectivament, sent 
diferents els moments de determinació del règim econòmic matrimonial i de 
la legislació aplicable a les mesures (matrimoni i demanda, respectivament), no 
és infreqüent l’aplicació de la legislació catalana al divorci d’un matrimoni que 
s’ha regit per la societat de guanys, o d’altres. L’article 233-15.a) incorpora la 
jurisprudència nova sobre aquest tema de les SSTS de 19-1-10 i 24-11-11.

Quant als criteris que miren la realitat passada, la manera de distribuir les 
tasques familiars i altres decisions (deixar els estudis, etc.) només han de ser 
considerades en la mesura en què minven la possibilitat d’obtenir ingressos 
futurs. Els efectes en el passat ja han estar valorats per a la compensació per 
raó del treball segons l’article 232-5.3.

La durada de la convivència, com a criteri, duplica l’article 232-5.3 i fa 
encara més important el criteri  de l’article 233-15.a).

8 La qual cosa fa qüestionable que sigui una obligació personalíssima, com la qualifica la STSJC 
de 26-7-1999.
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Les perspectives econòmiques futures, edat i estat de salut no són novetat 
però sí ho és l’atribució de la guarda dels fills comuns (article 233-15.c)), que 
pot minvar la capacitat d’ingressos.

Les noves despeses familiars del deutor, previstes a l’article 233-15.e), no 
solament inclouen els aliments dels nous fills sinó del propi deutor en deixar 
l’habitatge familiar, si és el cas, i haver de procurar-se un nou habitatge. Cal 
recordar la preferència dels aliments (article 233-14.1).

Encara que l’article 233-15 no inclou, com l’article 84.2.e) Cf, «qualsevol 
altra circumstància rellevant», els criteris quantificadors no poden ser 
interpretats com a numerus clausus, ja sigui perquè la realitat és molt complexa 
i variada, ja sigui perquè en trobem un altre criteri, ja comentat, a l’article 233-
20.7 (atribució de l’ús de l’habitatge).

1.3. Pagament

El pagament en béns d’una prestació compensatòria alçada implica la 
necessitat de càlculs actuarials, sobretot en vista dels criteris quantificadors 
b) —minva de la capacitat d’obtenir ingressos— i c) —edat, salut i custòdia— 
de l’article 233-15. El mateix cal dir del pagament en diners d’una quantitat 
alçada.

En cas de pagament en béns, ja no s’esmenta la possibilitat de pagament de 
béns en usdefruit, com feia l’article 85.2 Cf. La llibertat de criteris fa que no 
s’hagi d’excloure. Del pagament amb l’ús de l’habitatge, ja n’hem parlat.

Coherentment al que hem dit abans (§ 1.2), en cas de mort del deutor, no es 
podrà pagar la pensió mantenint o prolongant l’atribució de l’ús de l’habitatge 
familiar atribuït per més necessitat del beneficiari, tret de pacte entre el 
beneficiari i els hereus del deutor de la pensió.

Com estem en una matèria rogada, la modalitat ha de ser sol·licitada per 
una de les parts o ha de ser pactada. Contràriament al què preveia l’article 85.2 
Cf, ara tant el deutor com el creditor podem demanar la modalitat. L’autoritat 
judicial té llibertat de criteri (degudament fonamentat) per determinar la 
modalitat. La norma subratlla el criteri de la composició del patrimoni i els 
recursos del deutor; òbviament, és freqüent que el patrimoni sigui important 
però no el numerari disponible. Les raons per demanar el pagament en béns o 
diners poden referir-se a un dels cònjuges, a petició d’altre, com per exemple 
l’activitat econòmica d’alt risc del deutor. També hi ha circumstàncies del 
cònjuge creditor que han de ser ateses:  necessitat per iniciar un negoci, per 
exemple.

Determinades circumstàncies poden justificar el pagament en part en béns 
o capital i en part com a pensió.

El pagament en béns o capital aproxima la prestació compensatòria, en 
la realitat pràctica, a la compensació econòmica per raó del treball, però 
conceptualment són diferents i mantenen la seva raó de ser, tot i que cal 
extremar la cura d’evitar duplicitat compensatòria (article 233-15.a)).

El pagament ajornat d’una prestació compensatòria en forma de capital és 
possible, segons l’article 233-17.2, a petició del deutor. Lògicament el creditor 
no estarà interessat a demanar el pagament en terminis. Igual que en l’article 
232-8.2, el termini màxim és tres anys i hi ha meritació d’interessos legals. La 
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introducció de terminis aproxima la prestació en forma de capital a la prestació 
en forma de pensió, però les diferències són importants. La pensió, encara que 
limitada en el temps, pot ultrapassar els tres anys; la prestació en forma de 
capital, a terminis o ajornat, no està subjecte a les causes d’extinció de l’article 
233-19, ni de modificació de l’article 233-18, i la prestació en forma de capital 
no sembla que doni dret a la pensió de viduïtat segons l’article 174.2 de la Llei 
general de la Seguretat Social (reformada per la llei 4/2007), que només preveu 
la pensió que s’hagi extingit per mort del deutor, de l’article 97 del Codi Civil 
estatal, que també preveu la prestació única o alçada.9

La forma de pensió (article 233-17.3) no difereix del previst ja a l’article 
85.1 Cf: en diners i per mensualitats avançades. Tampoc les garanties i criteris 
d’actualització, sempre a petició de part, han variat respecte a l’article 84.4 Cf.

La temporalitat de la pensió, introduïda ja al Cf, article 86.1.d), ha passat 
a ser el criteri general, tot i que l’article 233-17.4 fa possible, excepcionalment, 
el caràcter indefinit. hem de repetir aquí el dit sobre l’atribució de l´ús de 
l’habitatge: indefinit no vol dir ni vitalici ni immune a les causes d’extinció.

1.4. Modificació

L’article 233-18 contempla la modificació a la baixa de la pensió 
compensatòria, per millora del creditor i empitjorament del deutor, però no 
a l’inrevés, com a conseqüència del propi concepte compensatori, és a dir la 
prolongació de la solidaritat matrimonial més enllà de la ruptura referida 
al moment d’aquesta. La solidaritat no atansa les variacions econòmiques 
posteriors a la ruptura.

hi ha un altre precepte que al·ludeix a la modificació de la pensió. 
És l’article 232-10 (compatibilitat de compensació econòmica per raó del 
treball i pensió compensatòria), que preveu la necessitat de tenir en compte 
la compensació per a fixar o modificar la pensió. És de difícil integració i 
comprensió la previsió de modificació. Si tenim en compte que la compensació 
econòmica només es pot fixar en el primer plet matrimonial (article 232-11.1), 
sense possibilitat de modificació posterior, i que la pensió compensatòria 
també s’ha de fixar en el primer plet i només es pot mantenir, rebaixar o 
suprimir en un segon plet, és difícil imaginar com influirà la compensació en 
la modificació de la pensió. Potser el legislador està pensant en supòsits on un 
empitjorament molt limitat del deutor o una millora també molt limitada del 
creditor justificaran la modificació a la baixa de la pensió si la compensació va 
ser important.

També l’article 233-21.2 parla de la pensió compensatòria i en preveu 
l’adequació a l’alça. En realitat no es tracta d’una modificació, sinó d’una 
aplicació específica de l’article 233-7.2 (previsió de canvi de circumstàncies 
futures): durant l’ús pacífic de l’habitatge de tercers la pensió és una i en cas de 
desnonament la quantia es veu augmentada per a compensar el cost d’un nou 
habitatge del beneficiari de la pensió. La referència específica a l’article 233-
21.2 (i no pas també a l’article 233-21.1) i l’excepcionalitat d’aquest augment 

9 Encara que la pensió de la seguretat social sí és viable per al cònjuge de bona fe, en cas de 
nul·litat, si ha rebut la indemnització de l’article 98 CC.
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de pensió compensatòria fan que pensem que, si no es preveu en el moment 
de la fixació inicial de la pensió, el desnonament no pot donar lloc a l’augment, 
com passa amb qualsevol altra circumstància d’empitjorament econòmic del 
beneficiari de la pensió.

L’article 233-18 insisteix en la prioritat dels aliments de tots els fills, 
anteriors i posteriors a la fixació de la pensió compensatòria. Es recull així 
el criteri jurisprudencial més assenyat de la possibilitat de reducció de la 
pensió si la capacitat econòmica del deutor no li permet atendre degudament 
els fills tinguts amb una posterior parella. Les noves despeses familiars del 
deutor també han d’incloure les necessitats d’habitatge propi si el seu cost és 
proporcional al seu nivell d’ingressos.

És clar que els hereus del deutor també poden al·legar la millora de la 
situació econòmica del creditor de la pensió compensatòria per a reduir-la. No 
poden ser de pitjor condició que el seu causant. Quant a l’empitjorament de la 
part deutora, el Codi civil no té un precepte equivalent a l’article 86.2 Cf, on 
es preveu la reducció o extinció de la pensió a petició dels hereus del deutor 
quan el cabal hereditari no pugui suportar la pensió. L’absència d’un article 
equivalent en el nou text legal no pot significar la impossibilitat d’aquesta 
reducció, també per aplicació als hereus de les mateixes bases de reducció que 
a un ex cònjuge vivent.

Sí que preveu el nou codi a l’article 233-19.2 la capitalització, implícitament 
amb criteri reductor respecte a les expectatives de meritació futura de la 
pensió (càlcul actuarial), quan l’herència no pot suportar la pensió. S’ha 
d’entendre tant el volum de béns com (com diu l’article 86.2 Cf) la rendibilitat 
dels béns, i l’afectació a la llegítima ha de ser un criteri cabdal. Curiosament, 
tractant-se d’una modificació i no pas de l’extinció de la pensió, la previsió està 
a l’article 233-9 (extinció) i no al 233-18 (modificació). També pot demanar 
la capitalització el creditor, que pot estar interessat en assegurar-se la seva 
prestació de cop.

El procediment haurà de ser un declaratiu ordinari, no pas un verbal de 
família, ja que no està previst a l’article 748 LEC. No escau fer la substitució en 
execució, quan en un cas entre els ex cònjuges la llei remet a la modificació de 
mesures (disp. tr.3ª.3). La competència del declaratiu pot no ser dels jutjats de 
família, segons siguin les normes de repartiment.

Si es tracta d’una prestació compensatòria en capital o béns, encara que 
sigui a terminis o ajornada, es tractarà d’un deute hereditari normal.

També hem de contemplar la modificació de la forma de pagament inter 
vivos. Tret de la substitució de les pensions fixades segons la legislació anterior 
(disp. tr. 3ª.3), que no necessita canvi de circumstàncies, la modificació de 
les pensions establertes d’acord amb la nova normativa necessita un canvi de 
circumstàncies que la justifiquin, i caldrà sempre cuidar que la substitució 
per béns o capital no supòsi un augment. Atès que les pensions han de ser 
normalment limitades en el temps, la cosa no és difícil, amb els ajustos 
financers adients. Si la pensió és indefinida, el càlcul és més difícil.

Com que les prestacions compensatòries en forma de béns o capital no 
poden ser modificades, no podran passar a ser pensions mensuals. Sí podem 
imaginar la modificació del pagament en capital introduint-hi terminis, 
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màxim de tres anys i meritació d’interessos, si el deutor justifica la necessitat 
sobrevinguda.

1.5. Extinció

Les causes d’extinció de l’article 233-19.1, que com hem dit només afecten la 
forma de pensió, no difereixen de les contemplades a l’article 86.1 Cf, tret de la 
declaració de mort del creditor, que cal suplir al nou text com a equivalent a la 
mort.

Ja hem comentat l’article 233-19.2, sobre transmissió de l’obligació als 
hereus del deutor, que no preveu l’extinció, contràriament al que feia l’article 
86.2 Cf. Cal considerar que si l’herència no pot pagar la pensió, s’ha d’aplicar 
mutatis mutandis l’article 233-19.1.a). De fet, totes les causes de l’article 233-19.1 
poden ser invocades pels hereus, com podria el seu causant.

1.6. Disposició transitòria

Com hem vist, la substitució per béns o capital de la pensió compensatòria 
establerta segons l’anterior legislació no necessita canvi de circumstàncies, 
segons la disposició transitòria 3ª.3, i es tramita pel procediment de 
modificació de l’article 775 LEC. Qualsevol altre modificació de mesures 
anteriors o posteriors a la nova llei, inclosa la substitució per béns o capital de 
les pensions fixades segons la nova legislació, necessita l’acreditació de canvi 
de circumstàncies.

El difícil punt 2 de la mateixa disposició transitòria 3ª dóna clara cobertura 
a l’aplicació del article 86.2 Cf (mort del deutor) per a les pensions fixades a 
l’empara de l’anterior legislació. Però si és encertada la tesis que hem mantingut 
abans, sobre modificació i extinció de la pensió a càrrec de l’herència, l’efecte 
pràctic és nul, perquè també la nova legislació permet la modificació i extinció 
tant de les antigues com de les noves pensions.

2. Prestació alimentària

La prestació alimentària és conceptualment diferent a la compensatòria. 
El seu nom n’és l’indicador. La diferència no és tant la contraposició aliments 
/ reequilibri o compensació (que subratllen sentències com la STSJC de 
9/5/2005), sinó el límit superior de la seva quantificació. Efectivament, 
la part baixa de la pensió alimentària i la de la pensió compensatòria, en 
aquesta si el beneficiari no té mitjans de subsistència propis, són igualment 
alimentàries. Això justifica tant l’article 234-10.2 com l’article 233-16.2, que 
prohibeixen la renúncia fora de conveni quan afecta les necessitats bàsiques.10 
En la part alta apareix la diferència, perquè malgrat tenir recursos propis de 
subsistència un ex cònjuge pot rebre una pensió compensatòria, però no pas 
la pensió alimentària un ex convivent. fins i tot la diferència a la part alta de 

10 La pensió compensatòria també està assimilada, amb algunes limitacions, amb els aliments 
als efectes dels instruments internacionals, com el reglament CE/4/2009, el Protocol de La 
haia de 23 de novembre de 2007 i el Conveni de La haia de 23 de novembre de 2007.
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ambdues pensions queda difuminada amb l’adverbi «adequadament», que farà 
augmentar les necessitats bàsiques en funció del nivell de vida que la parella 
estable hagi tingut fins a la ruptura.

Com en l’article 14 de la Llei d’unions estables de parella, els requisits són 
que la convivència hagi minvat la capacitat del sol·licitant d’obtenir ingressos 
(aplicable a parelles amb fills o sense) o que la guarda dels fills comuns minvi 
aquesta capacitat. El primer requisit es refereix al temps de convivència i el 
segon, a la situació després de la ruptura. El que l’article 234-10.1 configura 
com a requisits per a la pensió alimentària, l’article 233-15. b) i c) ho recull 
com a criteris de quantificació de la pensió compensatòria, accentuant així la 
coincidència quant a les necessitats bàsiques.

El que hem dit sobre l’article 233-14.2 el donem aquí per reproduït, mutatis 
mutandis, sobre l’article 234-10.3 (reclamació als hereus).

El pagament també pot ser en forma de pensió o de capital. El fet d’ometre 
l’article 234-11.1 el pagament en béns no s’ha d’interpretar com impeditiu 
d’aquesta possibilitat, perquè l’article 234-11.2 remet in totum a l’article 233-17 
si no hi ha acord quant a la forma de pagament.

La durada de la meritació de la pensió alimentària també és limitada, però 
el legislador —com abans en la Llei de unions estables— ja fixa directament 
uns terminis, tres anys o la durada de la custòdia del fills comuns per part del 
beneficiari de la pensió, si l’ha motivada.

Contràriament a la pensió compensatòria inter vivos, el legislador, a l’article 
234-13, explicita que el dret a la pensió alimentària prescriu a l’any, a comptar 
des de l’extinció de la parella. 

En la resta d’aspectes, inclòs el règim transitori, hi ha perfecte paral·lelisme 
amb la pensió compensatòria.








