Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar
Prestació compensatòria i prestació alimentària
Joaquim BAYO DELGADO, Magistrat

L’ús de l’habitatge: objecte (I)
Article 233-1 Mesures provisionals
1.f) L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu
parament o, alternativament, l’adopció de mesures
que garanteixin les necessitats d’habitatge dels
cònjuges i dels fills. Si s’atribueix l’ús de l’habitatge
familiar a un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la
data en què l’altre l’ha d’abandonar.

●

1.g) El règim de tinença i administració dels béns en
comunitat ordinària indivisa i dels que, per capítols
matrimonials
o
escriptura
pública,
estiguin
especialment afectes a les despeses familiars i, si el
règim és de comunitat, dels béns comuns.

●

●

●

Habitatge i parament
O mesures que garanteixin
les necessitats d’habitatge
Límit temporal per a l’altre
Atribució o distribució
forma consensuada

de

Article 233-2 Mesures definitives proposades per
conveni regulador

●

Mesures (plural) judicials

3. b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar
amb el seu parament.

●

“Tinença” dels béns comuns?

●

A petició de part

Article 233-4 Mesures definitives acordades per
l’autoritat judicial
2. Si algun dels cònjuges ho sol·licita, l’autoritat judicial
ha d’adoptar les mesures pertinents respecte a l’ús
de l’habitatge familiar......

L’ús de l’habitatge: objecte (II)
Article 233-20 Atribució o distribució de l’ús de
l’habitatge familiar
1. Els cònjuges poden acordar l’atribució de l’ús de
l’habitatge familiar amb el seu parament a un d’ells, a fi
de satisfer, en la part que escaigui, els aliments dels fills
comuns que convisquin amb el beneficiari de l’ús o la
prestació compensatòria d’aquest. També poden acordar
la distribució de l’ús de l’habitatge per períodes
determinats.
2. Si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat
judicial ha d’atribuir l’ús de l’habitatge familiar ....

●

●

Per pacte:
–

Atribuir

–

Distribuir per períodes

–

Distribuir materialment?

És
una
prestació
alimentària
o
compensatòria: pot ser l’única prestació
alimentària o compensatòria?

●

El jutge atribueix. Pot distribuir?

●

Atribució d’altres habitatges:

6. L’autoritat judicial pot substituir l’atribució de l’ús de
l’habitatge familiar per la d’altres residències si són
idònies per a satisfer la necessitat d’habitatge del cònjuge
i els fills.
7. L’atribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany en
tot o en part al cònjuge que no n’és beneficiari, s’ha de
ponderar com a contribució en espècie per a la fixació
dels aliments dels fills i de la prestació compensatòria
que eventualment meriti l’altre cònjuge.

–

En lloc de l'habitatge familiar?

–

A més de l'habitatge familiar?

–

Atribució de vàries residències?

–

≠ Article 76.3.a CF
L'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, amb el
parament corresponent, i, si és el cas, de les altres
residències.

●

Pagament en diners → article 233-21.1.b

L’ús de l’habitatge: objecte (III)
Article 233-21
2. Si els cònjuges posseeixen l’habitatge en virtut d’un
títol diferent del de propietat, els efectes de l’atribució
judicial del seu ús queden limitats pel que disposi el
títol, d’acord amb la llei. Si els cònjuges detenen
l’habitatge familiar per tolerància d’un tercer, els
efectes de l’atribució judicial del seu ús acaben quan
aquest en reclama la restitució. Per a aquest cas,
d’acord amb el que estableix l’article 233-7.2, la
sentència pot ordenar l’adequació de les prestacions
alimentàries o compensatòries pertinents.
Article 233-22 Publicitat del dret d’ús de l’habitatge

●

Dret d’ús

●

Atribució a l'ex-cònjuge, NO als fills

●

No gaudi (“disfrute”)

●

●

El dret d’ús de l’habitatge familiar atribuït al cònjuge es
pot inscriure o, si s’ha atribuït com a mesura
provisional, anotar preventivament en el Registre de
la Propietat.
●

Article 233-25 Actes dispositius sobre l’habitatge
subjecte a dret d’ús
El propietari o titular de drets reals sobre l’habitatge
familiar en pot disposar sense el consentiment del
cònjuge que en tingui l’ús i sense autorització judicial,
sens perjudici del dret d’ús.

●

L’atribució no ultrapassa el dret o
situació fàctica originals: no crea un
dret vers tercers
Pagament en diners
–

Previsió

–

A posteriori (modificació de mesures)

La inscripció o anotació no en
modifica la naturalesa del dret
atribuït
No limita la disponibilitat de
l’habitatge (≠ article 231-9, domicili
familiar)

Criteris d’atribució de l’ús
Article 233-20 Atribució o distribució de l’ús de
l’habitatge familiar

Primer
criteri:
judicialment

●

2. Si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, l’autoritat
judicial ha d’atribuir l’ús de l’habitatge familiar,
preferentment, al progenitor a qui correspongui la
guarda dels fills comuns mentre duri aquesta.

●

a) Si la guarda dels fills queda compartida o distribuïda
entre els progenitors.

●

Preferència a qui té la guarda (amb
excepció ↓)
Major necessitat:

b) Si els cònjuges no tenen fills o aquests són majors
d’edat.
c) Si malgrat correspondre-li l’ús de l’habitatge per raó de
la guarda dels fills és previsible que la necessitat del
cònjuge es perllongui després d’arribar els fills a la
majoria d’edat.
4. Excepcionalment, encara que hi hagi fills menors,
l’autoritat judicial pot atribuir l’ús de l’habitatge
familiar al cònjuge que no en té la guarda si és el
més necessitat i el cònjuge a qui correspon la guarda
té mitjans suficients per a cobrir la seva necessitat
d’habitatge i la dels fills...

aprovat

Capítols o acords en previsió de
ruptura: article 233-21.3

●

3. No obstant el que estableix l’apartat 2, l’autoritat
judicial ha d’atribuir l’ús de l’habitatge familiar al
cònjuge més necessitat en els casos següents:

acord

–

Guarda compartida o distribuïda

–

Si no hi ha fills o són majors d’edat:
●

Fills majors dependents: es tenen en compte?

–

Necessitat actual o previsible

–

Si el custodi té mitjans suficients i l’altre en té
necessitat (≠ article 233-21.1.a, exclusió
d’atribució)

En aquest últim cas (233-20.4):
preveure l’atribució d’ús al custodi (si
encara ho és) en cessar el no custodi

●

L’ús de l’habitatge: límits temporals prefixats
Article 233-20.2
2. ... al progenitor a qui correspongui la guarda
dels fills comuns mentre duri aquesta.
5. L’atribució de l’ús de l’habitatge a un dels
cònjuges, en els casos dels apartats 3 i 4, s’ha
de fer amb caràcter temporal i és susceptible
de pròrroga, també temporal, si es mantenen
les circumstàncies que la van motivar. La
pròrroga s’ha de demanar, al més tard, sis
mesos abans del venciment del termini fixat i
s’ha de tramitar pel procediment establert per
a la modificació de mesures definitives.

●

Durada de la guarda (≠ majoria d’edat)

●

Durada de la major necessitat

●

Possibilitat de pròrroga temporal

●

Possibilitat de durada indefinida?

●

6 mesos abans, pel procediment de
modificació de mesures

Exclusió de l’atribució
Article 233-21 Exclusió i límits de l’atribució de
l’ús de l’habitatge
●

1. L’autoritat judicial, a instància d’un dels
cònjuges, pot excloure l’atribució de l’ús de
l’habitatge familiar en qualsevol dels casos
següents:

●

●

a) Si el cònjuge que seria beneficiari de l’ús per
raó de la guarda dels fills té mitjans suficients
per a cobrir la seva necessitat d’habitatge i la
dels fills...
b) Si el cònjuge que hauria de cedir l’ús pot
assumir i garantir suficientment el pagament
de les pensions d’aliments dels fills i, si escau,
de la prestació compensatòria de l’altre
cònjuge en una quantia que cobreixi a
bastament les necessitats d’habitatge
d’aquests.

●

●

Rogació de part
El custodi té mitjans suficients i l’altre
no en té necessitat (≠ article 233-20.4)
Augment de la pensió alimentària o
compensatòria a càrrec del titular o cotitular de l’habitatge
–

Augment fins a la majoria d’edat dels fills?

–

Augment
temporal
compensatòria?

de

la

pensió

Previsió d’augment si un tercer
(propietari o copropietari) desnona
No hi ha fills i cap dels dos en té més
necessitat?

Obligacions per raó de l’habitatge
Article 233-23
l’habitatge

Obligacions

per

raó

de

1. En cas d’atribució o distribució de l’ús de
l’habitatge, les obligacions contretes per raó
de la seva adquisició o millora, incloses les
assegurances vinculades a aquesta finalitat,
s’han de satisfer d’acord amb el que disposi el
títol de constitució.
2. Les despeses ordinàries de conservació,
manteniment i reparació de l’habitatge,
incloses les de comunitat i subministraments, i
els tributs i les taxes de meritació anual són a
càrrec del cònjuge beneficiari del dret d’ús.

●

●

●

L’atribució no afecta les obligacions
vinculades a la propietat
–

Hipoteca

–

Assegurances sobre el continent per raó de
l’hipoteca

–

Despeses extraordinàries

L’usuari paga
–

Despeses ordinàries

–

Despeses ordinàries de la comunitat

–

Tributs i taxes anuals (IBI..)

No cal incorporar la declaració a la part
dispositiva de la sentència, creant un
nou títol ?

Extinció del dret d’ús
Article 233-24 Extinció del dret d’ús
1. El dret d’ús s’extingeix per les causes pactades entre
els cònjuges i, si es va atribuir per raó de la guarda
dels fills, per l’acabament de la guarda.

●

Segons el pactat

●

Per abandó de l’ús
Per acabament de la guarda (= article 233-20.2), també si és
en diners.

●

Atribució per raó de la necessitat (=causes d’extinció de la
pensió compensatòria, article 233-19.1):

●

2. El dret d’ús, si es va atribuir amb caràcter temporal per
raó de la necessitat del cònjuge, s’extingeix per les
causes següents:
a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge
beneficiari de l’ús o per empitjorament de la situació
econòmica de l’altre cònjuge, si això ho justifica.
b) Per matrimoni o per convivència marital del cònjuge
beneficiari de l’ús amb una altra persona.

Millora del beneficiari

–

Empitjorament de l’altre

–

MATRIMONI O CONVIVÈNCIA MARITAL DEL BENEFICIARI

–

Mort del beneficiari

–

Termini

El títol judicial matrimonial és títol de desnonament

●

c) Per la mort del cònjuge beneficiari de l’ús.
d) Pel venciment del termini pel qual es va establir o, si
s’escau, de la seva pròrroga.
3. Una vegada extingit el dret d’ús, el cònjuge que és
titular de l’habitatge en pot recuperar la possessió en
execució de la sentència que hagi acordat el dret
d’ús o de la resolució ferma sobre la durada o
l’extinció d’aquest dret, i pot sol·licitar, si escau, la
cancel·lació registral del dret d’ús.

–

–

A favor del titular EXCLUSIU

–

A favor del co-titular, quan canvia l’atribució

–

NO en titularitat conjunta per extinció de l’atribució:
●

Ús segons article 552-6

●

El desnonament és competència civil general

Procediment:

●

–

Modificació per a causes valoratives

–

Directament execució per a causes objectives: matrimoni, etc.

Cancel·lació registral

●

L’ús de l’habitatge: parella estable
Article 234-8 Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge
familiar

●

Pacte

●

Només en cas de fills menors comuns:

1. Els convivents en parella estable poden acordar l’atribució a un
d’ells de l’ús de l’habitatge familiar, amb el seu parament, per
a satisfer en la part que sigui pertinent els aliments dels fills
comuns que convisquin amb el beneficiari de l’ús o l’eventual
prestació alimentària d’aquest.
2. Si no hi ha acord o si aquest no és aprovat, en el cas que els
convivents tinguin fills comuns, l’autoritat judicial pot atribuir
l’ús de l’habitatge familiar, tenint en compte les circumstàncies
del cas i seguint les regles següents:

●

●

a) Preferentment, al membre de la parella a qui correspongui la
guarda dels fills mentre duri aquesta.
b) Si la guarda dels fills és compartida o distribuïda entre ambdós
membres de la parella, al que en tingui més necessitat.
3. L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge, si aquest pertany
en tot o en part al membre de la parella que no n’és
beneficiari, ha d’ésser tinguda en compte per a la fixació dels
aliments als fills i la prestació alimentària que eventualment
meriti l’altre membre de la parella.
4. S’aplica a l’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge el que
estableixen l’article 233-20.6 i 7 i els articles 233-21 a 233-25.

●

–

Al custodi mentre duri la guarda

–

Al més necessitat quan la guarda és
compartida o distribuïda

Naturalesa alimentària (reiteració
referència incorrecta a l’article 233-20.7)

per

Substitució judicial per l´ús d’un altre
habitatge
Igual que la parella matrimonial quant
a:
–

Exclusió de l’atribució

–

Efectes vers tercers

–

Pactes en previsió de ruptura

–

Publicitat registral

–

Obligacions usuari/propietari

–

Extinció

–

Disposició de l’habitatge

L’ús de l’habitatge: disposicions transitòries
Disposició transitòria tercera. Efectes de la nul·litat del
matrimoni, del divorci i de la separació judicial
2. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació
judicial decretats a l’empara de la legislació anterior a
l’entrada en vigor d’aquesta llei es mantenen, amb la
possibilitat de modificar les mesures per circumstàncies
sobrevingudes en aplicació de les normes vigents en el
moment d’adoptar-les. Aquests efectes es mantenen sens
perjudici de l’aplicació del Codi civil en els processos
matrimonials que es puguin entaular entre els mateixos
cònjuges després de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. No obstant el que estableix l’apartat 2, a petició de part es pot
acordar [...] la substitució de l’atribució judicial de l’ús de
l’habitatge familiar per l’abonament d’una prestació dinerària,
d’acord amb el que estableixen els articles 233-10, 233-17 i
233-21 del Codi civil. La revisió s’ha de tramitar pel
procediment establert per a la modificació de mesures
definitives.

●

Igual règim matrimoni i parelles estables?

●

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

Excepte pacte o canvi de circumstàncies, no estan incloses

●

–

La substitució per l’ús d’un altre habitatge (article 233-20.6)

–

La limitació en atribucions indefinides

Sí serà possible, amb canvi de circumstàncies:

●

–

Distribució de l’ús, amb guarda compartida / distribuïda
(article 233-20.3.a)

–

Atribució temporal després de la majoria d’edat dels fills, per
necessitat previsible (article 233-20.3.c)
Pròrroga de l’atribució temporal per necessitat previsible

–

Disposició transitòria quarta. Convivència estable en parella
5. Els efectes de l’extinció d’una parella estable que hagin estat
establerts d’acord amb la normativa anterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei es mantenen, incloent-hi la possibilitat de
modificar les mesures per circumstàncies sobrevingudes. No
obstant això, a petició de part es pot acordar [...] la substitució
de l’atribució judicial de l’ús de l’habitatge familiar per
l’abonament d’una prestació dinerària [...] d’acord amb el que
estableixen els articles 234-7, 234-8 i 234-11 del Codi civil. La
revisió s’ha de tramitar pel procediment establert per a la
modificació de mesures definitives.

–

Atribució temporal al més necessitat, si el custodi té mitjans
(article 233-20.4)

–

Atribució de l’ús d’un altre habitatge (article 233-20.6)

–

Extinció si el custodi té mitjans (article 233-21.1.a)

–

Extinció o limitació per millora / empitjorament (article 23324.2.a)

–

Extinció per matrimoni o convivència marital del beneficiari,
si no hi ha fills menors (article 233-24.2.b)

Prestació compensatòria: inter vivos
Article 233-14
●

Prestació compensatòria
1. El cònjuge la situació econòmica del
qual, com a conseqüència de la
ruptura de la convivència, resulti més
perjudicada té dret a sol·licitar en el
primer procés matrimonial una
prestació compensatòria que no
excedeixi el nivell de vida de què
gaudia durant el matrimoni ni el que
pugui mantenir el cònjuge obligat al
pagament, tenint en compte el dret
d’aliments dels fills, que és prioritari.
En cas de nul·litat del matrimoni, hi
té dret el cònjuge de bona fe, en les
mateixes circumstàncies.

●

●

●

●

Conseqüència de la ruptura de la
convivència
–

1 any, ex segon punt del mateix
article, també inter vivos?

–

Convivència prèvia al matrimoni

–

Reconciliació o nou matrimoni amb
nova convivència

Primer procés matrimonial ( art. 42
CF)
Preferència del dret d’aliments dels fills
–

menors

–

i majors? – art. 237-6

 art. 233-18.2: nous fills d’altra parella
Ergo, també fills anteriors al matrimoni

Prestació compensatòria: en cas de mort
Article 233-14
●

Separació de fet:

Prestació compensatòria

- màxim un any

2. Si un dels cònjuges mor abans
que passi un any des de la
separació de fet, l’ altre, en els
tres mesos següents a la mort,
pot reclamar als hereus el seu
dret
a
la
prestació
compensatòria. La mateixa regla
s’ha d’aplicar si el procediment
matrimonial s’extingeix per la
mort del cònjuge que l’hauria de
pagar.

- 3 mesos des de la mort (ocultació de la
mort?)
- reclamació al hereus
- declaratiu ordinari
- competència jutjats de família
●

Mort del demandat / reconvingut durant el
procés:
- màxim un any de separació de fet
- 3 mesos per a dirigir l’acció
- substitució processal art. 16 LEC?
 art. 234-10.3

●

Mort durant la convivència:
- no hi ha prestació, sinó drets viduals

Prestació compensatòria: criteris de quantificació
Article 233-15
Determinació de la prestació compensatòria
L’autoritat judicial, per a fixar la quantia i la durada de la
prestació compensatòria, ha de valorar especialment:
a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si
escau, la compensació econòmica per raó de treball o
les previsibles atribucions derivades de la liquidació del
règim econòmic matrimonial.
b) La realització de tasques familiars o altres decisions
preses en interès de la família durant la convivència, si
això ha minvat la capacitat d’un dels cònjuges d’obtenir
ingressos.
c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges,
tenint en compte llur edat i estat de salut i la manera
com s’atribueix la guarda dels fills comuns.
d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.

●

Liquidació del règim econòmic

●

Altres decisions

●

Atribució de la custòdia

●

Noves despeses:
–

Nous fills  art.233-18.2

–

Habitatge propi

Pagament de la prestació compensatòria (I)
Capital en béns: valoració i càlculs
actuarials

●

Article 233-17
Pagament
de
compensatòria

Capital en diners: càlculs actuarials

●

la

prestació

1. La prestació compensatòria es pot
atribuir en forma de capital, sia en
béns o en diners, o en forma de
pensió. En cas de desacord,
l’autoritat judicial ha d’emetre una
resolució sobre la modalitat de
pagament atenent les circumstàncies
del cas i, especialment, la composició
del
patrimoni
i
els
recursos
econòmics del cònjuge deutor.

Desacord en la forma de pagament:
ambdues parts poden demanar una forma
(≠ art. 85.2 CF)

●

●

Criteris:

●

numerus apertus
– circumstàncies del deutor
Prestació en capital a terminis ≅ pensió:
–

Extinció i modificació
– Pensió S.S. Ex Ley 40/2007
Prestació en capital o béns
compensació pel treball: diferència
–

●

●

Part en capital i part com a pensió?

●

Pagament com a dret d’ús (o usdefruit)

vs.

Modificació de la forma de pagament ja
fixada segons CCC? No està previst en
l’art. 233-18.1

●

Pagament de la prestació compensatòria (II)
Article 233-17
Pagament de la prestació compensatòria
2. En cas d’atribució en forma de capital,
l’autoritat judicial, a petició del cònjuge
deutor, pot ajornar el pagament o ordenar
que es faci a terminis, amb un venciment
màxim de tres anys i amb meritació de
l’interès
legal
a
comptar
del
reconeixement.
3. En cas d’atribució en forma de pensió,
aquesta s’ha de pagar en diners i per
mensualitats avançades. A petició de part,
es poden establir garanties i fixar criteris
objectius i automàtics d’actualització de la
quantia.
4. La prestació compensatòria en forma de
pensió s’atorga per un període limitat,
llevat que hi concorrin circumstàncies
excepcionals que justifiquin de fixar-la
amb caràcter indefinit.

●

El pagament no pot ultrapassar els
tres anys per decisió judicial (
art. 41.2 CF)

●

Pensió en diners sempre

●

Temporalitat com a criteri general

●

Temps indefinit com a excepció
justificada

Modificació de la prestació compensatòria (I)
Article 233-18
Modificació
de
compensatòria
1.

●

la

prestació

La prestació compensatòria
fixada en forma de pensió només
es pot modificar per a disminuirne l’import si millora la situació
econòmica de qui la percep o
empitjora la de qui la paga.

●

●

Reducció
Augment en cas d’habitatge en
precari: 233-21.2
No es pot modificar la p.c. de
capital
–

Ni la p.c. a terminis



art. 232-10: supòsits reals?

El dret a la compensació econòmica
per raó de treball és compatible
amb els altres drets de caràcter
econòmic que corresponen al
cònjuge creditor i s’ha de tenir en
compte per a fixar aquests drets i,
si escau, per a modificar-los.

Modificació de la prestació compensatòria (II)
Article 233-18
Modificació de la prestació
compensatòria
2. Per a determinar la capacitat
econòmica del deutor, s’han
de tenir en compte llurs noves
despeses familiars i s’ha de
donar
prioritat
al
dret
d’aliments de tots els seus fills.

• Noves despeses:
– Nous fills
– Lloguer o hipoteca raonable

• Reducció a petició dels hereus del
deutor? Sí  art. 86.2 CF
–
–
–
–

Millora del creditor
Cabal hereditari insuficient
Declaratiu ordinari
Competència de jutjats de família?

• Modificació per capitalització a
petició dels hereus del deutor
 art. 233-19.2

Extinció de la prestació compensatòria
Article 233-19
●

Extinció de la pensió

●

No afecta a la p.c. capital

●

Prescripció: pensió

Extinció del dret a prestació compensatòria
1. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma
de pensió s’extingeix per les causes següents:
a) Per millora de la situació econòmica del creditor, si
aquesta millora deixa de justificar la prestació, o per
empitjorament de la situació econòmica de l’obligat
al pagament, si aquest empitjorament justifica
l’extinció del dret.

●

b) Per matrimoni del creditor o per convivència marital
amb una altra persona.
c) Per la mort del creditor.

Extinció a petició dels hereus del
deutor? Sí, art. 86.2 CF
–

Per millora del creditor

–

Per matrimoni o convivència del
creditor

–

Per termini

–

Per insuficiència del cabal relicte?

d) Pel venciment del termini pel qual es va establir.
2. El dret a la prestació compensatòria fixada en forma
de pensió no s’extingeix per la mort de l’obligat al
pagament, encara que el creditor o els hereus del
deutor en poden demanar la substitució pel
pagament d’un capital, tenint en compte l’import i, si
escau, la durada de la pensió, i també l’actiu
hereditari líquid en el moment de la mort del deutor.

 art. 86.2 CF
–

●

●

Acceptació de l’herència a benefici
d’inventari

Substitució del pagament a petició
–

del creditor

–

dels hereus del deutor

P.c. capital = deute hereditari normal

Prestació compensatòria: disposició transitòria
Disposició Transitòria Tercera
Efectes de la nul·litat de l matrimoni, del
divorci i de la separació judicial
●

3. No obstant el que estableix l’apartat 2, a
petició de part es pot acordar la revisió de
les mesures adoptades amb relació a la
cura i la guarda dels fills comuns o el
règim de relacions personals, la
substitució de la pensió compensatòria
acordada amb anterioritat pel lliurament
d’un capital en béns o en diners, i la
substitució de l’atribució judicial de l’ús de
l’habitatge familiar per l’abonament d’una
prestació dinerària, d’acord amb el que
estableixen els articles 233-10, 233-17 i
233-21 del Codi civil. La revisió s’ha de
tramitar pel procediment establert per a la
modificació de mesures definitives.

Disposició transitòria 3ª.3
–

Pagament en capital sense canvi
de circumstàncies

–

Aplicable a les pensions fixades
segons CCC?

–

Proc. modificació de mesures
definitives

Prestació alimentària (I)
Article 234-10
Prestació alimentària

●

1. Si la parella estable s’extingeix en vida dels
convivents, qualsevol dels convivents pot
reclamar a l’altre una prestació alimentària,
si la necessita per a atendre adequadament
la seva sustentació, en un dels casos
següents:

Diferent naturalesa que la
p.c.

●

Ruptura en vida

●

I “adequadament”?

a) Si la convivència ha minvat la capacitat del
sol·licitant d’obtenir ingressos.
b) Si té la guarda de fills comuns, en
circumstàncies en què la seva capacitat
d’obtenir ingressos resti minvada.
2. Els pactes de renúncia a la prestació
alimentària no són eficaços en allò que
comprometin la possibilitat d’atendre les
necessitats bàsiques del convivent que té
dret a demanar, llevat que hagin estat
incorporats a una proposta de conveni
presentada d’acord amb l’article 234-6.

●

Renúncia contra necessitats
bàsiques
–

Pactes (“capítols”)

–

Conveni no ratificat: sí

Prestació alimentària (II)
Article 234-10

●

Prestació alimentària
3. Si un dels convivents mor abans que
passi un any des de l’extinció de la
parella estable, l’altre, en els tres mesos
següents a la mort, pot reclamar als
hereus el seu dret a la prestació
alimentària. La mateixa regla s’ha
d’aplicar si el procediment adreçat a
reclamar
la
prestació
alimentària
s’extingeix per la mort del convivent que
l’hauria de pagar.

●

●

Ruptura en vida i posterior mort del
deutor
–

Màxim 1 any des de la ruptura

–

3 mesos des de la mort

–

Declaratiu ordinari

Mort del deutor
procediment

durant

el

–

1 any des de la ruptura

–

3 mesos per a exercitar l’acció

–

Motius d’oposició:
causes
d’extinció del art. 234-12  art.
233-19

Mort durant la convivència  art.
234-14

Prestació alimentària (III)
Article 234-11
●

Pagament de la prestació alimentària
1. La prestació alimentària es pot atribuir en forma de capital o en forma de
pensió.

Pagament
–

Igual que la p.c.

+ sempre termini: 3 anys /
custòdia dels fills

2. Si no hi ha acord, l’autoritat judicial resol sobre la modalitat de pagament
d’acord amb les regles de l’article 233-17.
3. La prestació alimentària en forma de pensió té caràcter temporal, amb un
màxim de tres anualitats, llevat que la prestació es fonamenti en la minva
de la capacitat del creditor d’obtenir ingressos derivada de la guarda de fills
comuns. En aquest cas, es pot atribuir mentre duri la guarda.
4. La prestació alimentària en forma de pensió es pot modificar en els termes
de l’article 233-18.
Article 234-12

●

●

Extinció de la prestació alimentària fixada en forma de pensió

Reducció igual que la p.c.
(art. 233-18)
Extinció pensió, igual que la
p.c. (art. 233-19)

La prestació alimentària en forma de pensió s’extingeix d’acord amb les regles
de l’article 233-19.
Article 234-13
Exercici dels drets
●

Els drets a la compensació econòmica per raó de treball i a la prestació
alimentària prescriuen en el termini d’un any a comptar de l’extinció de la
parella estable i s’han de reclamar, si escau, en el mateix procediment en què
es determinen els altres efectes de l’extinció de la parella estable.

Exercici p.al., igual que en la
Llei10/1998

Prestació alimentària (IV)
Disposició Transitòria Quarta
Convivència estable en parella
5. Els efectes de l’extinció d’una parella estable que hagin estat
establerts d’acord amb la normativa anterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei es mantenen, incloent-hi la possibilitat de
modificar les mesures per circumstàncies sobrevingudes. No
obstant això, a petició de part es pot acordar la revisió de les
mesures adoptades amb relació a la cura i la guarda dels fills
comuns o el règim de relacions personals, la substitució de
l’atribució judicial de l’ús de l’habitatge familiar per
l’abonament d’una prestació dinerària, i la substitució de la
pensió alimentària acordada amb anterioritat per un capital en
béns o en diners, d’acord amb el que estableixen els articles
234-7, 234-8 i 234-11 del Codi civil. La revisió s’ha de tramitar
pel procediment establert per a la modificació de mesures
definitives.

●

Disposició transitòria 4ª.5
–

Substitució per capital, igual
que la p.c.

