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I. Introducció. II. Autonomia privada familiar i capítols matrimonials. III. 
Economia familiar, règim econòmic i efectes del divorci. IV. Marital agreeMents 
al common law anglosaxó i separació de béns en dret català. V. Requisits 
per a la validesa dels pactes en previsió d’una ruptura matrimonial. 1. 
Requisits formals. 2. Requisits temporals. 3. Assessorament legal independent. 
4. Reciprocitat. 5. Informació patrimonial suficient. 6. Injustícia per canvi 
sobrevingut de les circumstàncies. 7. Pactes anteriors a l’entrada en vigor del 
Llibre segon del CCCat. VI. Matèries objecte de regulació. 1. Compensació 
econòmica per raó de treball. 2. Aliments, guarda i relacions personals amb els 
fills menors. 3. Atribució de l’habitatge familiar. 4. Prestació compensatòria. 
VII. Els pactes de separació fora de conveni. VIII. Parella estable i pactes en 
previsió del cessament de la convivència.

I. InTRoDUCCIó

D’entre les moltes novetats destacables i valuoses del Llibre segon del Codi 
Civil de Catalunya,2 cal esmentar la regulació de l’exercici de l’autonomia 
privada dels cònjuges i els convivents quant als efectes de la crisi matrimonial i 
de la parella estable. Tant a l’art. 231-20 CCCat, per als pactes en previsió d’una 
ruptura matrimonial, i a l’art. 234-5 CCCat, per remissió, per al cessament de 
la convivència en parella, com a l’art. 233-5, per als pactes de separació fora 
de conveni, també per als convivents a l’art. 234-6, el nou dret català del 
Llibre segon del CCCat ha afrontat amb encert una de les qüestions de més 
actualitat, polèmica i complexa en la pràctica del dret de família. Sigui en 
anticipació d’una crisi, o bé un cop ja sorgida aquesta, l’admissibilitat i eficàcia 
que cal donar a aquesta mena de pactes, en relació amb la discreció judicial, 

1 Aquest treball s’emmarca en les activitats del Grup de Recerca en Dret Patrimonial 
(2009SGR1535), finançat per la Generalitat de Catalunya, i del projecte de recerca DER 2011-
27960, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

2 El Llibre segon va ser aprovat per la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i va entrar en vigor l’1 de gener de 2011, 
després d’una llarga vacatio legis de quasi cinc mesos. Sobre la nova regulació catalana 
del dret de família i de la persona, hi ha les obres generals de Reyes Barrada orellana / 
Martín Garrido Melero / Sergio nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la persona y 
de la familia. Libro segundo del Código Civil de Cataluña, Barcelona, Bosch 2011; Encarna Roca 
Trías / Pascual ortuño Muñoz (coords.), Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de 
Cataluña, Madrid, Sepín, 2011; Adolfo Lucas Esteve (dir.), Dret Civil Català. Vol. II. Persona i 
família, Barcelona, José M. Bosch, 2011; Vicente Pérez Daudí (coord.), El proceso de familia en 
el Código civil de Cataluña: análisis de las principales novedades civiles y los aspectos fiscales, 
Barcelona, Atelier, 2011.
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posa a prova els fonaments del sistema del dret de família i, en concret, la idea 
mateixa del matrimoni com a comunitat de vida.

En efecte, la regulació dels anomenats, en dret comparat, marital 
agreements i separation agreements constitueix un repte de primer ordre per al 
dret de família present. El Llibre segon ha regulat els aspectes negocials o de 
formació del consentiment per als pactes en previsió d’una crisi matrimonial 
o de parella, i quant als pactes de separació previs a l’inici del procediment de 
separació o divorci. Però cal destacar que també ha abordat la qüestió relativa 
al contingut d’aquests pactes. És a dir, no només s’ha ocupat dels requisits 
formals i de procediment per a què els acords es puguin considerar vàlids i 
executables per un tribunal de justícia, sinó que ha atès als àmbits objectius 
o materials sobre els que els pactes es poden projectar.3 Aquests àmbits són 
tots els possibles efectes d’una crisi matrimonial o de parella: la compensació 
econòmica per raó de treball (art. 232-7 CCCat), la guarda i relacions personals 
amb els fills menors (art. 233-5.3 CCCat), la prestació compensatòria (art. 233-
16 CCCat) i l’atribució de l’habitatge familiar (art. 233-21 CCCat).4

II. AUTonoMIA PRIVADA FAMILIAR I CAPíToLS 
MATRIMonIALS

El conjunt de preceptes del Llibre segon del CCCat dedicats als pactes 
en previsió de divorci —i també de crisi de la convivència per remissió— és 
revelador de l’abast que té la normativa (arts. 231-20, 232-7, 233-5, 233-16, 233-
21, 234-5 i 234-6), en relació amb la minsa referència que hi feia l’art. 15 CF, 
sobre el qual es projecten, i reflecteix clarament l’esforç realitzat per part del 

3 Cal destacar aquest aspecte, atès que els models comparats de referència en què el Llibre 
segon s’ha inspirat només s’ocupen dels aspectes negocials dels pactes, sense tractar 
del possible contingut, així resulta del Preàmbul de la Llei 25/2010: «D’altra banda, es 
desenvolupa la referència genèrica que el Codi de família feia, en matèria de capítols 
matrimonials, als pactes en previsió d’una ruptura matrimonial. Se n’estableixen els requisits 
formals i substantius perquè es puguin considerar plenament vàlids i eficaços. Entre aquests 
requisits destaquen la possibilitat d’adoptar-los en una escriptura que no sigui capitular 
i el paper cabdal que s’atribueix al notari que autoritza l’escriptura, per a garantir que els 
pactes, particularment els de renúncia, han estat precedits de suficient informació sobre les 
respectives situacions patrimonials i expectatives econòmiques. En línia amb precedents 
comparats en aquesta matèria, es deixa la porta oberta a la revisió de l’eficàcia del pacte si 
en el moment en què se’n pretén el compliment és greument perjudicial per a un cònjuge 
i aquest acredita que han sobrevingut circumstàncies que no es van preveure ni es podien 
raonablement preveure en el moment d’adoptar-lo. Al mateix temps, es marquen uns límits 
a les facultats dispositives de les parts en les institucions on aquests pactes poden tenir més 
incidència, com ara en la prestació compensatòria i en relació amb la compensació econòmica 
per raó de treball, i es distingeixen els acords en previsió d’una ruptura dels que es fan quan 
el matrimoni ja ha entrat en crisi. També s’ha considerat pertinent aclarir que l’exercici de les 
pretensions incloses en el pacte en previsió d’una ruptura matrimonial es poden fer efectives 
en el marc del procediment matrimonial contenciós posterior, sense que es pugui remetre les 
parts a un procediment declaratiu ulterior».

4 Cfr. Josep Ferrer Riba, «Marital Agreements and Private Autonomy in Spain», a Jens M. 
Scherpe (ed.), Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, oxford 
and Portland, oregon, Hart Publishing, 2012, p. 350 i ss., p. 354.
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legislador. Amb aquesta regulació el dret català ha implementat i recollit com 
a dret vigent bona part de les propostes que en els darrers anys s’han fet en la 
matèria en els ordenaments jurídics propers.5

Ara bé, aquests preceptes, que afronten l’abast de l’autonomia privada en 
l’àmbit de les relacions familiars, en concret pel que fa a les situacions de crisi, 
cal situar-los en el conjunt del dret català de família i, específicament, amb la 
vigència d’un règim matrimonial de separació de béns, com a general, defectiu 
o legal a Catalunya, i amb els capítols matrimonials com a instrument per a 
l’exercici d’aquesta autonomia.6 És sobre aquesta base que s’ha d’analitzar la 
regulació esmentada, que abasta la completa economia familiar, les relacions 
patrimonials entre els cònjuges, per tal d’avaluar-ne l’admissibilitat i validesa.7

La qüestió prèvia a plantejar és el sentit i la funció d’aquests pactes 
en previsió de separació o divorci en el marc de l’economia familiar i, 
seguidament, la influència que el debat en el món anglosaxó està tenint sobre 
nosaltres, amb tradicions i problemàtiques totalment diferents.8 D’entrada cal 
dir que s’està tractant de l’autonomia privada, d’autoregulació, de traslladar 
esquemes contractuals o negocials al dret de família.9 La base de la teoria 
contractual és que els acords de les parts lliurement adoptats han de ser 
executats pels tribunals de justícia. És a dir, quan parlem d’un contracte estem 
afirmant que es tracta de llei entre parts, i que aquestes parts —els cònjuges o 
convivents— tenen acció per demanar-ne el compliment davant els tribunals 
i amb l’ajut dels tribunals. En l’àmbit del dret de família l’aplicació d’aquest 
principi general necessita d’una validació addicional, atès el caràcter singular 
de les relacions a què fa referència, sigui quant als drets de menors com per 

5 L’art. 15 CF va reconèixer l’admissibilitat dels pactes en previsió de ruptura matrimonial 
en dret català, tot i que es limitava només a esmentar-los, al seu dia, l’any 1998, va suposar 
una important novetat, cfr. Juan José López Burniol, «Comentari a l’art. 15», a Joan Egea 
Fernández / Josep Ferrer Riba (dirs.) / Albert Lamarca i Marquès / Covadonga Ruisánchez 
Capelástegui (coords.), Comentari al Codi de família, la Llei d’unions estables de parella i 
la Llei de situacions convivencials d’ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 152 i ss., que els 
qualificava com a «pactes de separació amistosa preconstituïts», amb eficàcia diferent en 
funció de l’actuació dels cònjuges un cop sorgida la crisi (p. 159). Amb tot, tal com afirmava 
Joan Egea Fernández, «Pensión compensatoria y pactos en previsión de una ruptura 
matrimonial», a Antonio Cabanillas Sánchez (coord.), Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Luís Díez-Picazo. Tomo III. Derecho civil. Derechos reales. Derecho de Familia, Madrid, 
Civitas, 2002, p. 4551 i ss., p. 4557, atesa la poca concreció del precepte, malgrat la seva 
aprovació «continúan abiertos prácticamente los mismos interrogantes que hasta ahora sobre 
su extensión y límites»; vegeu també Ferrer Riba, Marital Agreements and Private Autonomy 
in Spain, cit., p. 363.

6 Cfr. Encarna Roca Trias, «Autonomía, crisis y contratos con ocasión de la crisis», a Joan 
Manel Abril Campoy / M. Eulàlia Amat Llari, Homenaje al profesor Lluís Puig i Ferriol, Vol. 2, 
València, Tirant lo Blanch, 2006, p. 2079 i ss., p. 2082.

7 Pel que fa a l’evolució d’aquest règim, Esteve Bosch Capdevila, «L’evolució del règim de 
separació de béns en el dret civil de Catalunya: la compensació econòmica per raó de treball», 
a Revista Jurídica de Catalunya, 2010, p. 1075 i ss.

8 Vegeu també Albert Lamarca i Marquès, «Recensión a Jens M. Scherpe (Ed.), Marital 
Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, oxford and Portland, oregon, 
Hart Publishing, 2012, 518 pp.», a Anuario de Derecho Civil 2012, p. 1826 i ss.

9 nina Dethloff, «Contracting in Family Law: a European Perspective», a Katharina Boele-
Woelki / Jo Miles / Jens M. Scherpe, The Future of Family Property in Europe, Cambridge–
Antwerp–Portland, Intersentia, 2011, p. 65 i ss., p. 76.
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les que resulten de la comunitat de vida matrimonial o de la convivència en 
parella.10 Aquí es tracta que els tribunals de justícia reconeguin la validesa 
d’aquests acords i, per tant, els incorporin a la decisió que necessàriament 
hauran de prendre sobre els efectes del divorci o cessament de la convivència.11

En el nostre dret de tradició continental, l’autonomia privada familiar, 
pel que fa a la regulació de l’economia del matrimoni, s’exerceix mitjançant 
els capítols matrimonials, mentre que els efectes de la crisi són objecte 
de regulació per acord en conveni regulador.12 Els capítols matrimonials 
presenten al Llibre segon una regulació similar a la del CF, amb la novetat que 
els atorgats en previsió de la ruptura matrimonial mantenen la seva eficàcia 
malgrat la crisi, tot el contrari dels altres casos (art. 231-26.b CCCat). Per la 
resta la regulació s’ha mantingut i s’inclou l’incís de l’antic art. 15 CF —ara a 
l’art. 231-19.1 CCCat— que en els capítols hom pot convenir «els pactes lícits que 
es considerin convenients, fins i tot en previsió d’una ruptura matrimonial». 
Doncs bé, els capítols eren el marc institucional d’organització de l’economia 
familiar, d’un matrimoni que només preveia la dissolució per mort, i no en 
vida. En el dret tradicional a Catalunya els cònjuges feien servir amb molta 
intensitat els capítols matrimonials i podem pensar que eren majoria en els 
matrimonis catalans, amb pactes de gran abast,13 tant durant el matrimoni 
com a la mort d’un cònjuge i en la transmissió posterior del patrimoni per 
herència.14

L’economia familiar s’estructura en el nostre dret distingint entre diversos 
àmbits materials, en concret, entre règim primari, o contribució dels cònjuges 
a les despeses familiars, i el règim econòmic matrimonial, com els drets que 
té cada cònjuge sobre el patrimoni de l’altre.15 El conjunt de les relacions 

10 Cfr. Egea Fernández, Pensión compensatoria y pactos en previsión de una ruptura matrimonial, 
cit., p. 4556.

11 Sobre l’autonomia privada en dret de família, veieu les diferents aportacions a l’obra 
col·lectiva Miquel Martín-Casals / Jordi Ribot (eds.), The Role of Self-determination in 
the Modernisation of Family Law in Europe. Papers presented at the 2003 European Regional 
Conference of the International Society of Family Law, Girona, Documenta Universitaria, 2006.

12 Roca Trias, Autonomía, crisis matrimoniales y contratos con ocasión de la crisis, cit., p. 2090.
13 Pel que fa a la contractació fora de capítols, cfr. Lluís Puig i Ferriol, «Régimen jurídico de 

la contratación entre cónyuges en el Derecho civil catalán», a Barrada orellana / Garrido 
Melero / nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro 
segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 199 i ss.

14 Sobre la qüestió, Josep M. Puig Salellas, «Les relacions econòmiques entre esposos en 
la societat catalana d’avui. Discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya», a Revista Jurídica de Catalunya 1981, p. 379 i ss.; també Juan José López Burniol, 
La «resurrecció» dels capítols matrimonials (L’àmbit de l’autonomia de la voluntat en els 
contractes reguladors de la convivència), Barcelona, Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya, 1999; per a una referència al dret tradicional, Joan Peytaví Deixona, La 
família nord-catalana: Matrimonis i patrimonis (s. XVI-XVIII), Perpinyà, Trabucaire, 1996; 
i les extraordinàries aportacions de Josep M. Puig Salellas, De remences a rendistes: els 
Salellas (1322-1935), Barcelona, Fundació noguera, 1996; Id., Història difícil de quatre dones, 
Barcelona, Edicions 62, 2008.

15 Cfr. l’exposició clàssica sobre aquest model de Walter Pintens, «Marital Agreements and Private 
Autonomy in France and Belgium», a Scherpe (ed.), Marital Agreements and Private Autonomy 
in Comparative Perspective, cit., p. 68 i ss.; també Id., «Matrimonial Property Law in Europe», a 
Boele-Woelki / Miles / Scherpe, The Future of Family Property in Europe, cit., p. 19 i ss.
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econòmiques entre els cònjuges separa, doncs, entre l’atenció de les necessitats 
respectives i els drets sobre l’excedent acumulat per cada cònjuge, i ho fa 
tant amb tècniques de drets de propietat i de drets de crèdit. A més, aquesta 
regulació de l’economia familiar també distingeix entre els efectes durant 
la vigència del matrimoni i a la seva dissolució sigui en vida, per divorci, 
o per mort. La qüestió que se’ns presenta en l’actualitat és si els capítols 
matrimonials, com a expressió de l’autonomia privada conjugal, admeten els 
pactes sobre tots els efectes econòmics del matrimoni, inclosos els relatius 
a la crisi. I això tenint en compte que en ocasions aquests efectes resulten 
de regles clares, precises i determinades, mentre que en altres casos són 
compensacions que es determinen en seu judicial discrecionalment en atenció 
a les circumstàncies del moment en què han de ser preses.

Els capítols matrimonials han vingut complint la funció tradicional 
d’organitzar l’economia familiar, amb pactes sobre el règim econòmic que 
tenien caràcter vinculant. Ara bé, un cop reconeguda la dissolució del 
matrimoni en vida per raó de divorci, i l’existència d’uns efectes patrimonials 
amb compensacions entre els esposos que superen les regles derivades del 
règim econòmic, l’admissió dels pactes sobre aquests àmbits, desplaçant la 
discreció judicial, planteja importants obstacles. Els capítols matrimonials 
no estaven pensats per regular els efectes econòmics de la dissolució 
del matrimoni en vida, per separació o divorci, sinó només per mort i, 
específicament, la situació de regència o de convivència del vidu amb els 
fills o d’altres parents del cònjuge premort.16 I l’admissió dels pactes sobre 
àmbits diferents als del règim econòmic contrasta amb la naturalesa d’aquests 
acords, mediatitzats per la relació de parella, la tipologia de drets sobre els 
quals es pacta, i l’anticipació a una decisió els fonaments de la qual encara no 
concorren, el que motiva la seva remissió a la decisió judicial.17

Discrecionalitat judicial sobre compensacions postdivorci i vinculació 
entre els cònjuges als pactes que hagin pogut arribar sobre el règim econòmic 
matrimonial en capítols es presenten com a models contraposats. Aquesta 
és la qüestió que els drets continentals han d’afrontar en relació amb l’àmbit 
de l’autonomia de la voluntat sobre l’economia familiar i el seu mitjà propi 
d’exercici que són els capítols matrimonials. És clar que el règim econòmic és 
susceptible de pacte entre els esposos, però ja no ho és tant que l’autoritat que 
la llei confereix als jutges per decidir sobre les compensacions postconjugals 
sigui també susceptible de pacte vinculant entre els cònjuges i, per tant, 
executable davant d’un tribunal de justícia.18 Per al dret català, a més, aquest 
estat de coses presenta singularitats remarcables.

16 Ferrer Riba, Marital Agreements and Private Autonomy in Spain, cit., p. 360
17 En la regulació tradicional a la CDCC de 1960 la separació no es contemplava com a causa 

d’ineficàcia dels capítols matrimonials, ni tan sols s’hi feia referència, va ser a la reforma de 
la Compilació per la Llei 13/1984, que es va introduir l’art. 9bis fent referència al divorci com 
a causa d’ineficàcia dels capítols, que posteriorment es va recollir a l’art. 11 del text refós 
aprovat pel Decret legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, però només referit a divorci i nul·litat, 
esment que es reproduïa a l’art. 20 CF, mentre que l’art. 231-26 CCCat hi ha incorporat la 
separació judicial.

18 Cfr. Dethloff, Contracting in Family Law: a European Perspective, cit., p. 70
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III. EConoMIA FAMILIAR, RèGIM EConòMIC I EFECTES 
DEL DIVoRCI

En els drets de tradició continental o de Civil Law, com s’ha apuntat, 
existeix una nítida distinció entre règim econòmic matrimonial i efectes 
econòmics del divorci. El primer regula el règim de la propietat dels béns dels 
cònjuges durant el matrimoni i a la seva dissolució, i els efectes d’aquest règim 
de propietat envers tercers. En funció dels ordenaments, del règim econòmic 
poden resultar drets de propietat o de crèdit entre els cònjuges a la participació 
sobre els guanys respectius durant el matrimoni. Junt amb aquestes regles, 
que abasten l’excedent matrimonial, n’hi ha d’altres relatives a una solidaritat 
conjugal mínima que transcendeix el règim econòmic i obliga els cònjuges a 
atendre recíprocament les necessitats de cadascun d’ells.19

A la dissolució del matrimoni coincideixen aquests dos àmbits. Sobre el 
primer s’ha admès de forma general l’exercici de l’autonomia privada, és a 
dir, els cònjuges poden haver pactat en capítols el règim econòmic i les seves 
regles, però sobre el segon àmbit, específicament l’atenció de les necessitats 
dels cònjuges, que inclouen l’atribució de l’habitatge i les compensacions 
postconjugals, la decisió s’ha remès als tribunals de justícia en funció de les 
circumstàncies del moment i al marge, en principi, del règim econòmic, tot i 
que tenint en compte els seus efectes pel que fa al patrimoni que resulta per 
a cada cònjuge.20 A aquestes decisions s’hi afegeix la cura dels fills, que inclou 
sovint una pensió d’aliments i condiciona l’atribució de l’habitatge.

És clar que els cònjuges poden pactar sobre els efectes del divorci un cop 
aquest ha sorgit, mitjançant el conveni regulador, però ja planteja més dubtes 
si així es pot fer també en anticipació de la crisi, abans que aquesta sorgeixi, 
o bé també un cop sorgida aquesta en un pacte fora de conveni, per tant, al 
marge del procediment de divorci. La regulació d’aquests pactes és una de les 
grans novetats del dret català al Llibre segon del CCCat, amb la previsió dels 
requisits i formalitats que han de complir per tal que puguin ser considerats 
vàlids i executables pels tribunals de justícia. Ara bé, si en contraposició als 
efectes del divorci, l’admissibilitat dels pactes sobre règim econòmic ha estat 
tradicional en el nostre dret, en part derivada de la vigència del de separació 
com a legal, la singularitat d’aquest règim un cop introduïda la compensació 
per raó de treball, ha plantejat també dubtes sobre la validesa dels pactes que 
l’afectin i que igualment ha abordat el Llibre segon del CCCat.21

19 Vegeu l’exposició de conjunt sobre els diferents models de Jens M. Scherpe, «Marital 
Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective», a Id. (ed.), Marital 
Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, cit., p. 443 i ss.

20 Cfr. Sergio nasarre Aznar, «La compensación por razón de trabajo y la prestación 
compensatoria en el Libro Segundo del Código Civil de Cataluña», a Barrada orellana / 
Garrido Melero / nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. 
Libro segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 233 i ss., p. 235.

21 Cal recordar, però, que l’admissió dels pactes sobre règim econòmic, vàlids en dret català, 
i vinculats a la regulació de la viduïtat i la transmissió intergeneracional de la riquesa en 
heretament, ha estat prohibida en d’altres ordenaments fins a temps no gaire remots, com ara 
al CC espanyol fins la llei 14/1975, de 2 de maig, sobre reforma de determinados artículos del 
código civil y del código de comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los derechos 
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Si s’admet l’exclusió de la compensació econòmica per raó de treball, i el 
pacte d’una separació absoluta de béns entre els cònjuges, que nega tota idea de 
participació patrimonial derivada de la comunitat de vida matrimonial, l’àmbit 
dels efectes econòmics que resulten de la dissolució en vida del matrimoni 
quedaria reduït als estrictament vinculats a l’atenció de les necessitats dels 
cònjuges. Les conseqüències econòmiques en seu de divorci serien molt 
reduïdes en un dret com el català, que exclou tota divisió dels guanys o 
patrimoni adquirit pels cònjuges durant la vida en comú, amb l’afegit d’una 
possible compensació. Per contra, en els règims de guanys o de comunitat, 
aquest àmbit d’efectes patrimonials de la dissolució del matrimoni per divorci, 
atès que hi ha repartiment dels excedents generats durant el matrimoni, 
tindria un abast superior.

Malgrat la teòrica distinció entre aquests dos àmbits dels efectes econòmics 
del matrimoni al divorci, és clar que tots dos estan estretament vinculats 
i els pactes que hi facin referència ho seran en previsió d’una crisi conjugal. 
Si considerem l’admissió de la separació absoluta de béns, aleshores els 
efectes econòmics del matrimoni quedarien reduïts als de les compensacions 
postdivorci. Si s’admet també l’exclusió d’aquestes mitjançat pacte cumulatiu 
al de separació, aleshores no hi hauria cap altre efecte patrimonial del 
matrimoni. Exclosa la comunicació de guanys o de l’excedent acumulat, àdhuc 
en forma de compensació equitativa com la de l’art. 232-5 CCCat, els pagaments 
compensatoris també podrien quedar exclosos.

La compensació per raó de treball, introduïda l’any 1993 en el règim de 
separació, és un nou element que afegeix punts de convergència entre règim 
econòmic i compensacions postdivorci, singularment en dret català.22 El Codi 

y deberes de los cónyuges, cfr. Mario Clemente Meoro, «El régimen económico matrimonial», a 
Gema Díez-Picazo Giménez (Coord.), Derecho de Familia, Madrid, Civitas Thomson Reuters, 
2012, p. 539 i ss., p. 544.

22 La compensació va ser introduïda en el règim de separació de béns català amb la llei 8/1993, 
de 30 de setembre, de modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre 
cònjuges, a l’art. 23 de l’aleshores vigent CDCC, sobre la reforma Anna Casanovas Mussons 
/ Joan Egea Fernández / María del Carmen Gete-Alonso Calera / Antoni Mirambell 
Abancó, Comentari a la modificació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials 
entre cònjuges, Barcelona, Departament de Justícia — Generalitat de Catalunya, 1995. La 
bibliografia sobre la compensació és extensa, entre aquesta, cfr. Isabel Miralles González, 
«La compensación económica por razón de trabajo en el Libro segundo del Código civil 
de Cataluña: algunas cuestiones civiles y fiscales», a InDret 1/2012; nasarre Aznar, La 
compensación por razón de trabajo y la prestación compensatoria en el Libro Segundo del 
Código Civil de Cataluña, cit.; Joaquín Bayo Delgado, «Comentari als arts. 232-5 a 232-12», 
a Roca Trías / ortuño Muñoz (coords.), Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil 
de Cataluña, cit., p. 693 i ss.; Bosch Capdevila, L’evolució del règim de separació de béns en 
el dret civil de Catalunya: la compensació econòmica per raó de treball, cit.; Josep Ferrer 
Riba, «Separació de béns i compensacions en la crisis familiar», a Àrea de Dret Civil de la 
Universitat de Girona (coord.), Nous reptes del Dret de Família. Materials de les Tretzenes 
Jornades de Dret Català a Tossa, Girona, Documenta Universitaria, 2005, p. 77 i ss.; Albert 
Lamarca i Marquès, «Separació de béns i desigualtat patrimonial: la compensació econòmica 
per raó de treball (Comentari a la STSJC de 21.10.2002)», a InDret 1/2003; Judith Solé Resina, 
«La compensació econòmica per raó del treball en el règim de separació de béns», a Revista 
Jurídica de Catalunya, 3/2001, p. 33; Id., «La quarta domèstica o crèdit de participació reduït. 
La nova formulació de la compensació econòmica per raó del treball al Projecte de Llibre II 
del Codi Civil de Catalunya», a InDret 2/2010; Pascual ortuño Muñoz, «Comentari a l’art. 41», 
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Civil de Catalunya ha regulat aquests pactes, però el seu reconeixement i 
execució judicial encara és una qüestió prou oberta sobre la que caldrà tractar-
ne amb detall i analitzar la posició que prenguin els tribunals en la seva 
jurisprudència, perquè els requisits i exigències legals són força qualificats, a 
més de presentar unes causes d’ineficàcia sobrevinguda prou importants.23

IV. MARITAL AgREEMENTS AL CoMMon LAW 
AnGLoSAxó I SEPARACIó DE BÉnS En DRET 
CATALÀ

L’actualitat entre nosaltres dels pactes en previsió d’una crisi conjugal 
té unes causes ben pròpies que resulten de l’evolució de la pràctica sobre les 
decisions judicials en matèria d’efectes del divorci. La imprevisibilitat legal 
sobre el destí de l’habitatge conjugal, els conflictes sobre la guarda dels fills 
i els aliments a satisfer per un cònjuge a l’altre per atendre les necessitats 
d’aquests i, eventualment, el pagament d’una compensació pel desequilibri 
que la crisi genera en perjudici d’un cònjuge, són efectes prou importants com 
perquè els cònjuges es plantegin anticipar-los i excloure la discreció del jutge. 
Així ha succeït recentment en la pràctica catalana, el que palesa també un 
canvi prou important en la mentalitat sobre la naturalesa del matrimoni, al que 
s’hi afegeixen fenòmens de diversa mena, assenyaladament, el dels matrimonis 
mixtes o bé les segones núpcies amb famílies reconstituïdes.24

Amb tot, el debat sobre els pactes en previsió de divorci és comú amb els 
ordenaments jurídics propers i, en especial, el tractament que se n’ha fet als 
països del Common Law anglosaxó ha tingut una influència important en la 
regulació adoptada. De fet, el text de l’art. 231-20 CCCat reflecteix les propostes 
que s’han fet a nivell comparat,25 de manera cabdal als Principles of the Law of 

a Joan Egea Fernández / Josep Ferrer Riba (dirs.) i Albert Lamarca i Marquès / Covadonga 
Ruisánchez Capelástegui (coords.), Comentari al Codi de família, la Llei d’unions estables de 
parella i la Llei de situacions convivencials d’ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 231 i ss.; 
Lluís Jou Mirabent, «Comentari a l’art. 23», a Casanovas Mussons / Egea Fernández / Gete-
Alonso Calera / Mirambell Abancó, Comentari a la modificació de la Compilació en matèria 
de relacions patrimonials entre cònjuges, cit., p. 197 i ss.; Josep Solé Feliu, «La compensació 
econòmica per raó de treball de l’art. 41 del nou Codi de Família de Catalunya», a La Llei de 
Catalunya i Balears, núm. 231 1999, p. 2; Antonio Para Martín, «El derecho de compensación 
económica por razón de trabajo», a Revista Jurídica de Catalunya 2/1999, p. 313 i ss.

23 Fins a la recent STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025) és poca la jurisprudència sobre l’admissibilitat 
d’aquests pactes, que hi és compendiada; vegeu també Ángel Carrasco Perera, Derecho de 
familia. Casos, reglas, argumentos. Un manual para estudiantes de toda condición, Madrid, 
Dilex, 2006, p. 49 i ss.; María Paz García Rubio, «Los pactos prematrimoniales de renuncia a 
la pensión compensatoria en el Código Civil», a Anuario de Derecho Civil 2003, p. 1653 i ss., p. 
1658, p. 1661.

24 Cfr. García Rubio, Los pactos prematrimoniales de renuncia a la pensión compensatoria en el 
Código Civil, cit., p. 1658.

25 Cfr. Miriam Anderson, «Marital Agreements: Spanish Case-Law v. the 2010 Catalan Reform», 
a Alain-Laurent Verbeke / Jens M. Scherpe / Charlotte Declerck / Tobias Helms / Patrick 
Senaeve (eds.), Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber amicorum Walter 
Pintens. Vol I, Intersentia, 2012, p. 23 i ss., p. 28.
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the Family Dissolution publicats per l’American Law Institute l’any 2002,26 que 
van recollir el bagatge anterior de la Uniform Premarital Agreement Act (UPAA) 
de 1983,27 i que s’han traduït més recentment al cas Radmacher v granatino 
de 2010 de la House of Lords anglesa,28 i al Consultation Paper sobre Marital 
Property Agreements de la Law Commission de gener de 2011.29

En efecte, ha estat en aquests ordenaments anglosaxons en què s’ha 
plantejat més vivament l’admissibilitat dels pactes en previsió de divorci, 
i s’han formulat propostes de reconeixement basades en determinats 
principis que recull el nostre art. 231-20 CCCat. Ara bé, cal contextualitzar 
adequadament l’evolució d’aquesta matèria en el dret anglosaxó per tal de 
no confondre el sentit i finalitat de les institucions jurídiques, i també per 
aprendre de l’experiència aliena i veure les similituds que hi ha entre els 
respectius problemes plantejats i les solucions adoptades.

Així com el debat sobre el reconeixement d’aquests pactes en el dret 
continental afecta fonamentalment a la que podem qualificar com la 
prestació compensatòria i, eventualment, l’atribució de l’habitatge, és a dir, 
sobre tot allò que excedeix el règim econòmic, en els països del Common 
Law el seu àmbit és pròpiament el de tota l’economia conjugal. En efecte, el 
debat en aquets ordenaments sobre l’admissibilitat dels marital agreements 
abasta qualsevol pacte econòmic entre cònjuges, i resulta d’una prohibició 
tradicional de capitular, que és aliena al dret català, però que podem trobar 
en d’altres ordenaments de dret civil, i de la inexistència d’un règim econòmic 
matrimonial com a tal. Els fonaments d’aquest debat presenten una evolució 
prou important per tenir-los en compte i escatir-ne els diferents àmbits per a 
gestionar la influència que projecta sobre el nostre dret.30

Pel que fa al dret dels Estats Units, l’economia matrimonial s’organitza 
d’acord amb dos models diferents, el de separació de béns o de separate 
property a la majoria dels estats, quaranta-un, i el de comunity property o 

26 American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and 
Recommendations, newark, nJ, Matthew Bender & Co. (Lexisnexis), 2002.

27 A la que ha seguit la Uniform Premarital and Marital Agreements Act aprovada el juliol de 2012 
per The Uniform Law Commission — national Conference of Comissioners on Uniform State 
Laws, tots dos textos es poden consultar a www.uniformlaws.org. Sobre aquests textos, Luis 
A. Anguita Villanueva, «Acuerdos prematrimoniales: del modelo de los Estados unidos a la 
realidad española», a Joaquín Rams Albesa et al., Autonomía de la voluntad y negocios jurídicos 
de familia, Madrid, Dykinson, 2010, p. 278 i ss.; María Dolores Cervilla Garzón, Los acuerdos 
prematrimoniales en previsión de ruptura. Un estudio de Derecho Comparado, València, Tirant 
lo Blanch, 2013, p. 57 i ss.

28 Cfr. Jens M. Scherpe, «Los acuerdos matrimoniales en Inglaterra y Gales tras Radmacher 
v. Granatino. Equidad, libertad y ‘elementos extranjeros’, a InDret 2/2012; també Silvia 
Gaspar Lera, «Los acuerdos prematrimoniales en el derecho inglés. Validez, eficacia y 
discrecionalidad judicial», a InDret 3/2012; Cervilla Garzón, Los acuerdos prematrimoniales 
en previsión de ruptura, cit., p. 139.

29 El Consultation Paper és publicat a la web de la Law Commission http://lawcommission.
justice.gov.uk/docs/cp198_Marital_Property_Agreements_Consultation.pdf, el projecte ha 
tingut continuïtat amb un Supplementary Consultation Paper sobre Marital Property, Needs 
and Agreements de setembre de 2012 que es pot consultar a http://lawcommission.justice.gov.
uk/docs/cp208_matrimonial_property.pdf.

30 Cfr. Scherpe, Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, cit., p. 
460.
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règim de guanys per influència castellana i francesa, a nou estats de l’oest i 
el sud, com ara Califòrnia, Texas o Louisiana. Amb l’increment dels divorcis 
als Estats Units a la segona meitat del segle xx es va plantejar si els efectes 
d’incomunicació patrimonial de la separació de béns eren raonables, i si 
també ho era per la dona mantenir la dependència al marit amb l’atribució 
d’una pensió compensatòria de pagament periòdic. En resposta a aquestes 
qüestions, una llarga evolució legal ha portat a adoptar l’equitable distribution 
dels béns de tots dos cònjuges en ocasió del divorci com la forma més adequada 
de liquidar econòmicament un matrimoni. Sigui perquè es considera que 
el matrimoni és una comunitat de vida que ha de donar lloc a compartir els 
béns guanyats, com per la implementació de les teories de clean-break que 
eviten els pagaments periòdics entre ex-esposos, el dret nord-americà, en les 
seves diferents jurisdiccions, ha optat per la divisió equitativa dels béns dels 
cònjuges per divorci, superant la distinció entre règim econòmic i atenció a les 
necessitats.31 Un procés similar s’ha donat en dret anglès, si bé de forma més 
tardana. Amb el cabdal cas de l’any 2000 White v White, la jurisprudència va 
recollir el principi de l’equal sharing pel que fa a la propietat dels cònjuges, que 
porta a compartir o dividir el patrimoni adquirit durant el matrimoni, d’acord 
amb l’anomenada yardstick of equality. Aquest principi ha estat confirmat 
en resolucions posteriors com la conjunta de Miller v Miller; McFarlane v 
McFarlane de 2006, i ha suposat una transformació molt profunda de les regles 
de l’economia familiar en dret anglès, al marge dels criteris formals derivats 
d’un règim econòmic matrimonial com passa per als drets continentals.32

Doncs bé, atès que en els ordenaments anglosaxons es parteix d’un principi 
tradicional de prohibició de capitular entre esposos i d’una discrecionalitat 
absoluta dels tribunals sobre les conseqüències del divorci, que inclouen tant 
les compensacions per desequilibri com la distribució equitativa de la propietat 
familiar, al marge de la seva titularitat, la validesa dels pactes en previsió de 
divorci s’ha plantejat allà amb molta més intensitat. En aquests ordenaments, 
els pactes suposen una novetat i incideixen en una pràctica en què els tribunals 
tenen completes facultats per decidir tots els efectes econòmics del divorci, de 
manera conjunta i sense distingir entre règim econòmic i despeses familiars. 
En aquests termes, es pot afirmar que en el dret anglosaxó les decisions dels 
tribunals han superat el principi de respecte a les titularitats sobre els béns 
dels cònjuges, que són objecte de divisió, i han assumit una idea del matrimoni 
com a comunitat de vida que obliga a compartir no només necessitats o 
despeses mínimes sinó també els guanys adquirits.

31 Per a una exposició de conjunt, Ira Mark Ellman, «Marital Agreements and Private 
Autonomy in the United States», a Scherpe (ed.), Marital Agreements and Private Autonomy in 
Comparative Perspective, cit., p. 403 i ss.; també amb molt de detall, American Law Institute, 
Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, cit., p. 645 i ss. 
(Chapter 4. Division of Property upon Dissolution) i p. 785 i ss. (Chapter 5. Compensatory 
Spousal Payments).

32 Scherpe, Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, cit., p. 462; 
també Ferrer Riba, Separació de béns i compensacions en la crisis familiar, cit., p. 87; Ariadna 
Aguilera Rull, «La configuración de la compensación del trabajo para la casa (art.1438 CC) 
conforme con el principio de igualdad entre mujeres y hombres», a Aranzadi Civil-Mercantil 
3/2012.
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Certament que entre nosaltres els efectes del divorci estan remesos a la 
decisió de l’autoritat judicial, i que en absència d’un acord entre els cònjuges, 
els jutges resolen sobre els efectes econòmics de la crisi en atenció de les 
circumstàncies que concorren en el cas.33 Ara bé, pel que fa al règim econòmic, 
s’apliquen les regles de dret de propietat o de crèdit que corresponguin en 
cada supòsit. En el règim de separació de béns català, però, en la concurrència 
d’uns determinats requisits, els jutges també hauran de decidir a petició de 
part, de forma equitativa, atorgant una compensació per raó de treball, que 
indefectiblement també porta a la discreció judicial.34

En aquest estat de coses, i de la pràctica catalana en un context de separació 
de béns, cal plantejar quina és la realitat de la regulació dels efectes econòmics 
del divorci, per valorar les decisions a prendre en aquest àmbit a la llum de 
la influència del dret comparat, especialment l’anglosaxó. En primer lloc, 
de les estadístiques resulten que a Catalunya són pocs els casos en què hi ha 
atribució de pensió compensatòria, tot just un 10% del total (sense distingir 
a les estadístiques entre aquesta i la compensació econòmica per raó de 
treball).35 Això pot ser degut a diversos motius, però la realitat és que dels plets 
de divorci no resulta majoritàriament un pagament periòdic en favor d’un 
cònjuge. Podem pensar que la realitat actual no hi porta, tots dos cònjuges 
treballen i no volen dependència entre ells. Ara bé, podem pensar també que 
aquesta ha deixat de ser una forma de posar fi a l’economia matrimonial i que, 
de manera més subtil, els cònjuges reparteixen els excedents familiars, si hi 
són, mitjançant l’atribució de l’habitatge, els aliments als fills menors i, si és 
el cas, amb la divisió de les propietats comunes. A la pràctica això és el que 
succeeix, per tant, sembla que bona part del patrimoni acumulat pels cònjuges, 
en economies modestes, passa per aquest repartiment, evitant els pagaments 
compensatoris periòdics. A més, en un percentatge molt alt, que frega el 74% 
dels casos, els divorcis són de mutu acord.36

En segon lloc, cal dir que el Llibre segon ha portat a terme una important 
erosió entre regles de propietat i de responsabilitat en seu de divorci, atès que 
el principi que el jutge no pot dividir o repartir lliurement la propietat dels 
cònjuges, ans només valor, no regeix en puritat en dret català. És clar que no hi 
ha una atribució de l’habitatge en termes de propietat per raó de la crisi, però 
l’atribució temporal d’un dret d’ús amb efectes reals té un impacte molt alt en 
la disponibilitat sobre el bé. A més, les compensacions resultants del divorci no 
són només pagaments periòdics d’una quantitat de diners, es poden ordenar 
també, com a facultat de l’autoritat judicial, l’atribució d’una quantitat fixa o 
a tant alçat (lump-sum) en favor del cònjuge creditor, i àdhuc l’adjudicació de 
béns del cònjuge deutor, tant pel que fa a la compensació per raó de treball 
(art. 232-8 CCCat), com la prestació compensatòria (art. 233-17 CCCat). Per 

33 Per a un bona síntesi, Jordi Ribot, «The financial consequences of divorce across Europe», a 
ERA Forum 12/2011, p. 71 i ss.

34 Tracta de la naturalesa singular de la compensació econòmica en el règim de separació 
de béns, Egea Fernández, Pensión compensatoria y pactos en previsión de una ruptura 
matrimonial, cit., p. 4571.

35 Les dades són extretes de l’InE (www.ine.es) pel que fa a l’estadística sobre plets 
matrimonials per al 2011.

36 Dades de l’InE per al 2011 (www.ine.es).
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contra, en l’atribució de l’habitatge familiar s’ha recorregut el camí contrari i 
se’n permeten els subrogats (arts. 233-20.6 i 233-21.1b CCCat).37

Amb la reflexió anterior es vol fer notar que potser a dia d’avui també els 
pactes en previsió de divorci entre nosaltres poden tenir per finalitat evitar la 
intervenció judicial completa, i la incertesa i indeterminació que en resulta, 
sobre la divisió de la propietat dels cònjuges a la fi del matrimoni per divorci, 
malgrat la vigència d’un règim de separació de béns. Les solucions del Common 
Law, amb l’equitable distribution o el principi de sharing, no queden tan lluny 
de la realitat catalana en la que en moltes ocasions la divisió de propietat 
acumulada, diners i habitatge, es dóna en forma d’aliments als fills i el dret 
d’ús sobre l’habitatge, perquè poca cosa més hi ha sovint a partir, que no estigui 
ja adquirit per meitats indivises entre els cònjuges.38

V. REqUISITS PER A LA VALIDESA DELS PACTES En 
PREVISIó D’UnA RUPTURA MATRIMonIAL

L’art. 231-20 CCCat, relatiu als pactes en previsió d’una ruptura 
matrimonial, és a la Secció tercera, dedicada als capítols matrimonials, del 
Capítol I, sobre l’abast de la institució familiar, en el Títol III, de la família, del 
Llibre segon del CCCat. Els arts. 231-19 a 231-26 són els que regulen els capítols 
matrimonials, d’acord amb les disposicions concordants del Codi de Família, 
amb la novetat de la regulació institucional d’aquests acords en previsió de 
separació o divorci. Al nou art. 231-19 CCCat no hi ha variació sobre el redactat 
de l’art. 15.1 CF, i el contingut dels capítols és el propi de l’autonomia privada 
familiar formalitzada en escriptura pública: elecció de règim econòmic, 
atorgament de donacions, convenir pactes successoris i pactes en previsió de la 
crisi. Aquests darrers, ja apuntats al CF de 1998, compten al Llibre segon amb 
una regulació específica, detallada i prou completa inspirada en els estàndards 
i desenvolupaments internacionals.39

A dia d’avui, l’objecte dels capítols matrimonial continua essent el 
tradicional d’organitzar l’economia familiar, també amb una projecció 
successòria molt ampliada, i tant en un sentit positiu durant la vigència del 

37 Així es destaca al Preàmbul de la Llei 25/210 com a gran novetat: «Les regles sobre l’atribució 
de l’ús de l’habitatge familiar presenten novetats importants. Tot i partir d’atribuir-
lo, preferentment, al cònjuge a qui correspongui la guarda dels fills, es posa èmfasi en 
la necessitat de valorar les circumstàncies del cas concret. Per això, es preveu que, a 
sol·licitud de l’interessat, es pugui excloure l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar si qui 
en seria beneficiari té mitjans suficients per a cobrir les seves necessitats i les dels fills, o 
bé si el qui l’ha de cedir pot assumir i garantir suficientment el pagament dels aliments als 
fills i la prestació que pugui correspondre al cònjuge en una quantia que permeti cobrir les 
necessitats d’habitatge d’aquest».

38 Cfr. les interessants reflexions sobre el conjunt del sistema de Ferrer Riba, Separació de béns i 
compensacions en la crisis familiar, cit., p. 77.

39 Cfr. Cervilla Garzón, Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura, cit., p. 176; 
núria Ginés Castellet, «Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos pre-
ruptura en el Libro II del Código Civil de Cataluña», a Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 
2011, p. 2577 i ss., p. 2581.
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matrimoni com, negativament, a la seva finalització en vida per divorci. Els 
capítols serveixen tant per construir el règim de l’economia familiar com 
per deconstruir-lo, establir allò que passarà amb els béns i necessitats dels 
cònjuges mentre estiguin junts com quan deixin d’estar-ho. En aquests termes, 
règim econòmic matrimonial i contribució a les despeses familiars són l’objecte 
de regulació per acord dels cònjuges, que pot tenir la seva projecció també en 
la crisi familiar pel que fa a la liquidació del règim econòmic i als deures de 
solidaritat postconjugal.40

Així, l’elecció d’un règim econòmic té clarament uns efectes enfront 
tercers i entre els cònjuges durant la vida en comú, però sobretot els té a 
la seva liquidació. Pel que fa al règim de les despeses familiars, que pot ser 
objecte de regulació durant la convivència, té la seva projecció en la solidaritat 
postconjugal que en forma de prestacions compensatòries es puguin 
determinar judicialment, inclosa l’atribució de l’habitatge familiar. En tots 
dos casos, els pactes en previsió de divorci confronten amb la jurisdicció dels 
tribunals sobre la matèria, que al seu torn resulta de la idea del matrimoni 
com a comunitat de vida i els efectes que en resulten. Com es veurà tot seguit, 
aquesta mena de pactes plantegen dubtes importants pel que fa a la formació 
del consentiment, vinculats a l’admissibilitat de l’exclusió d’efectes econòmics 
entre els cònjuges a la dissolució del matrimoni, sigui en forma de separació 
absoluta de béns com d’exclusió de tota solidaritat postconjugal.

Els capítols matrimonials delimiten, doncs, l’abast de l’autonomia privada 
en l’àmbit de l’organització econòmica de la família. I la resposta a quin és 
aquest abast ha de ser prudent, atès que no es pot importar en bloc la regulació 
pròpia de la teoria del contracte a una relació que té per fonament l’afecte, la 
convivència i un projecte de vida en comú.41 El procés de formació dels pactes 

40 Existeix estadística detallada recent sobre l’atorgament de capítols matrimonials, fornida pel 
Consell General del notariat (www.notariado.org), que distingeix entre els capítols atorgats 
abans i després del matrimoni i en funció del règim escollit i si són pactes de separació com de 
constitució de parelles de fet. Amb tot, no ens permet conèixer encara l’abast dels pactes en 
previsió de divorci, és a dir, els que contemplen modificacions als efectes discrecionals en seu 
judicial. Pel que fa a l’any 2010, a Catalunya hi va haver 234 capítols prenupcials amb pacte 
de separació de béns, 27 pactant la societat de gananciales, 4 pactant el règim de participació 
en els guanys, i 22 capítols pactant un altre règim matrimonial; pel que fa als capítols 
postnupcials, amb pacte de separació van ser 175, de gananciales 82, de participació en els 
guanys 22, i 22 també pactant un altre règim econòmic; en total 287 capítols prenupcials per 
311 postnupcials. L’estadística es refereix també a 36 capítols sense pactar règim econòmic i 
127 acords de separació de fet, a banda de 416 escriptures de liquidació de comunitat conjugal 
o de qualsevol altre règim econòmic entre vius i 19 escriptures de renúncia a la viduïtat 
aragonesa i altres renúncies a drets econòmics matrimonials. Aquestes dades contrasten amb 
les del conjunt de l’Estat, en què per l’any 2012 hi va haver un total de 42.507 capítols, dels 
quals 20.014 prenupcials i 22.223 postnupcials, destaquen el total de 37.604 capítols pactant 
el règim de separació, 18.167 prenupcials i 19.437 postnupcials, mentre que només hi va haver 
400 acords de separació de fet. Per a una estadística anterior, Albert Lamarca i Marquès / 
Esther Farnós Amorós / Albert Azagra Malo / Mireia Artigot i Golobardes, «Separació de 
béns i autonomia privada familiar a Catalunya: un model pacífic sotmès a canvi?», a InDret 
4/2003.

41 Ángel Serrano de nicolás, «Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código 
Civil de Cataluña», a Barrada orellana / Garrido Melero / nasarre Aznar (coords.), El 
nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 
327 i ss, p. 343.



458 Albert Lamarca i Marquès

entre els cònjuges ha de ser molt qualificat i també el seu control de contingut. 
Sobre aquestes bases, el nou art. 231-20 CCCat regula amb molt de detall els 
requisits de formació de la voluntat manifestada en capítols, com a pactes en 
previsió d’una ruptura matrimonial, sense tractar dels aspectes objecte de 
regulació, als que s’hi fa referència en la seva seu específica. Si es compleixen 
els requisits establerts per al seu vàlid atorgament, aquests pactes poden ser 
vinculants pels cònjuges i, per tant, executables en seu judicial, però amb 
cauteles molt rellevants.42

De forma general, es pot afirmar que els requisits per a la validesa dels 
pactes, quant a la formació de la voluntat, són l’atorgament en escriptura 
pública, l’existència d’un període de reflexió, l’assessorament legal 
independent, la reciprocitat i claredat en la formulació i la informació 
patrimonial suficient, tot plegat a reserva d’una clàusula de duresa o força 
major que en pot determinar la ineficàcia en el moment en què se’n pretengui 
el compliment. Els requisits de l’art. 231-20 CCCat no són concloents, però 
estableixen bases sòlides per a decidir al seu moment, i en cada cas concret, 
sobre l’admissibilitat d’aquests pactes a la pràctica.43 Aquests requisits són 
específics per als pactes en previsió de divorci, i eviten haver de recórrer a 
d’altres principis o requisits genèrics en matèria contractual o de dret privat.44

1. Requisits formals

Pel que fa als requisits formals d’aquests pactes, la regulació en seu de 
capítols matrimonials, amb l’exigència d’escriptura pública notarial, s’estén a 
allò convingut en previsió de crisi matrimonial pels cònjuges. Ara bé, el primer 
apartat de l’art. 231-20 CCCat distingeix entre capítols i escriptura pública, i 
permet aquesta mena de pactes en totes dues formes. Això vol dir que el 
precepte no qualifica necessàriament com a capítols matrimonials aquesta 

42 Aquests requisits sovint són designats com les safeguards o cauteles o garanties en dret 
anglosaxó, cfr. Scherpe, Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, 
cit., p. 489.

43 Així, per exemple, no hi ha cap referència a la capacitat dels atorgants, que s’entén haurà 
de ser la mateixa que per als capítols matrimonials, amb les correccions oportunes, Ginés 
Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos pre-ruptura en el Libro 
II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2588.

44 El que sol succeir per al dret civil estatal, per exemple, en relació amb l’art. 1.255 CC esp., entre 
d’altres, cfr. Clemente Meoro, El régimen económico matrimonial, cit., p. 542; Celia Martínez 
Escribano, «Capítulo 21. Las capitulaciones matrimoniales. Las donaciones por razón de 
matrimonio», a Mariano Yzquierdo Tolsada / Matilde Cuena Casas (dirs.), Tratado de Derecho 
de la Familia. Volumen III. Los regímenes económicos matrimoniales (I), Cizur Menor, Aranzadi 
Thomson Reuters, 2011, p. 443 i ss., p. 464; Ángel Luís Rebolledo Varela, «Pactos en previsión 
de una ruptura matrimonial (Reflexiones a la luz del Código Civil, del Código de Familia y 
del Anteproyecto de Ley del Libro II del Código civil de Cataluña», a Francisco Javier Gómez 
Gálligo, Homenaje al profesor Manuel Cuadrado Iglesias, Vol. 1, Barcelona, Bosch, 2008, p. 735 
i ss., p. 742; Carrasco Perera, Derecho de familia. Casos, reglas, argumentos. Un manual para 
estudiantes de toda condición, cit., p.49 i ss.; Leonor Aguilar Ruiz / César Hornero Méndez, «Los 
pactos conyugales de renuncia a la pensión compensatoria: autonomía de la voluntad y control 
judicial», a Revista Jurídica del Notariado, núm. 57, 2006, p. 9 i ss., p. 23; Roca Trias, Autonomía, 
crisis matrimoniales y contratos con ocasión de la crisis, cit., p. 2104; García Rubio, Los pactos 
prematrimoniales de renuncia a la pensión compensatoria en el Código Civil, cit., p. 1669
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mena de pactes. Hi estén el requisit d’escriptura pública notarial per a la seva 
validesa, però entén que no tots els pactes en previsió del divorci són capítols 
matrimonials.45

De fet, la funció tradicional dels capítols matrimonials consistia a construir 
l’economia familiar. Establir el règim de béns del matrimoni que l’hauria de 
regir durant la seva existència. Sí que formava part del contingut tradicional 
dels capítols els efectes patrimonials de la dissolució del vincle, però aquest 
només es contemplava per mort i no en vida. Sorprèn doncs, que si bé l’art. 
231-19 contempla «les estipulacions i pactes lícits en previsió d’una ruptura 
matrimonial» com a contingut típic dels capítols matrimonials, l’art. 231-20 
distingeixi entre pactes atorgats en capítols o bé en un altra escriptura pública, 
que cal entendre com a diferent a la de capítols. En la tradició continental 
d’immutabilitat del règim econòmic i de rigidesa formal per a la modificació 
del mateix només s’admet l’escriptura pública notarial de capítols per a 
modificar el règim legal o defectiu. Els pactes sobre règim econòmic regulats 
a l’art. 231-20 s’entenen en previsió de ruptura perquè modifiquen les regles 
de liquidació de l’economia familiar en aquest moment, per tant, han de ser 
en anticipació de la ruptura, abans que aquesta neixi o es doni, en absència de 
conflicte, però anticipant-ne les solucions.

L’explicació de contemplar l’art. 231-20 CCCat d’altres escriptures públiques 
que no siguin les de capítols podria passar per entendre que el pacte pot tenir 
un contingut que no sigui patrimonial, com seria la guarda dels fills. o bé més 
senzillament per salvar la validesa de tota mena de pactes atorgats davant notari, 
tot i que no hagi estat qualificada l’escriptura com de capítols matrimonials. 
La manca de qualificació com a capitular o la qualificació diferent del pacte 
no hauria d’obstar-ne la validesa, però la mera referència a la forma en què es 
contenen els pactes, l’escriptura pública, ja sembla ser suficient.46

L’apartat 1 de l’art. 231-20 diu que els pactes «es poden atorgar» en capítols 
matrimonials o en una escriptura pública. Això no vol dir que hi ha d’altres 
formes admeses i que el precepte el que fa és afirmar que també es poden 
atorgar en capítols.47 El que vol dir el precepte és que «només es poden atorgar» 
en escriptura pública, i que en quedarien exclosos els pactes convinguts entre 
els cònjuges en document privat, àdhuc complint amb els requisits previstos 
a l’art. 231-20, inclòs el d’assessorament legal independent, fins i tot amb una 
certa solemnitat.48 Així, es podria assolir una constància de l’autenticitat 

45 De forma crítica, Rebolledo Varela, Pactos en previsión de una ruptura matrimonial, cit., p. 
742.

46 Ara bé, cal que es tracti sempre d’un pacte en previsió de ruptura, atès que no tot acord 
patrimonial entre cònjuges podrà ser considerat així, i podrà tenir una naturalesa diferent, 
com bé resulta del cas resolt per la SAP Barcelona (Secció 11a) de 29.6.2012 (JUR 280798).

47 Per a núria Ginés Castellet, «Los pactos en previsión de la ruptura matrimonial en el 
derecho civil de Cataluña: otorgamiento, contenido y eficacia», a núria Ginés Castellet / M. 
Dolores Bardají Gálvez / M. Teresa Dupla Marín (eds.), La Familia del siglo XXI: algunas 
novedades del libro II del Código Civil de Cataluña, Barcelona, Bosch, 2011, p. 53 i ss., p. 65., no 
serien capítols l’escriptura que només conté pactes en previsió de divorci.

48 Cfr. Ginés Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos pre-ruptura 
en el Libro II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2594; Celia Martínez Escribano, «Los pactos 
en previsión de ruptura de la pareja en el derecho catalán», a Revista Jurídica de Catalunya 
2011, p. 345 i ss, p. 352.
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del pacte per diversos mitjans, com atorgar-lo en paper timbrat i es podria 
solemnitzar amb la intervenció de testimonis, però la manca de compliment 
del requisit d’escriptura pública n’impediria la validesa.49 Caldria equiparar a 
escriptura pública la protocol·lització del document privat, i d’altres formes 
d’accés al protocol notarial dels pactes, fins i tot en sobre tancat, però sempre 
amb la intervenció de tots dos atorgants.50

En el cas que ens ocupa, cal entendre que el requisit d’escriptura pública no 
té la funció exclusiva de permetre l’accés del pacte al registre de la propietat, 
ni tampoc al registre civil, com a modificació del règim legal de béns, sinó 
una funció clarament solemnitzadora51 i, com es veurà tot seguit, amb la 
intervenció del notari, la d’aconseguir un assessorament legal independent i 
garantir la correcta formació del consentiment.52

49 Així resulta del cas resolt a l’esmentada STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025) en què el pacte es va 
atorgar en document privat en presència de dos testimonis. Per al CC espanyol, defensen la 
validesa d’alguns pactes en document privat, Gaspar Lera, Acuerdos prematrimoniales sobre 
relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: límites a la autonomía de la voluntad, cit., 
p. 1071; María Paz García Rubio, «Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus 
límites en el derecho de familia», a Nous reptes del Dret de Família. Materials de les Tretzenes 
Jornades de Dret Català a Tossa, cit., p. 95 i ss., p. 104; Id., Los pactos prematrimoniales de 
renuncia a la pensión compensatoria en el Código Civil, cit., p. 1660.

50 D’acord amb l’art. 17.1 de la Llei del notariat i l’art. 144 del Reglament notarial «Las escrituras 
públicas tienen como contenido propio las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos 
que impliquen prestación de consentimiento, los contratos y los negocios jurídicos de todas 
clases», mentre que l’acta de protocolització d’un document privat no tindria per ella mateixa 
el caràcter d’escriptura pública, llevat que el document protocolitzat sí que el tingués, tal 
com disposa també l’art. 17 Ln: «Las actas notariales tienen como contenido la constatación 
de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no 
puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones».

51 Entesa en termes constitutius, és a dir, de forma ad solemnitatem, s’hi refereix en canvi com a 
«forma informativa», Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial 
en el Código Civil de Cataluña, cit., p. 359. Sobre la qüestió, també Egea Fernández, Pensión 
compensatoria y pactos en previsión de una ruptura matrimonial, cit., p. 4562.

52 Així clarament s’afirma a la STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025): «Ahora bien, tocante a los 
requisitos de la misma y en atención a los intereses en juego —que en la actual legislación 
han sido objeto de consideración muy precisa (art. 231-20 CCCat)— , consideramos que en el 
contexto normativo considerado solo era posible su otorgamiento válido y eficaz en capítulos 
matrimoniales (art. 15.1 CF ) y, por tanto, en escritura pública con virtualidad constitutiva 
(art. 17.1 CF), porque, al margen de su eventual acceso a los registros oficiales (RDGRn 
4/2003 de 19 jun. (RJ 2003, 6172)), dicha forma era la más apropiada para garantizar la libre 
formación de la voluntad de los cónyuges otorgantes, especialmente en una materia (art. 41 
CF) que afecta al régimen económico matrimonial primario»; sobre aquesta sentència, Laura 
Allueva Aznar, «Els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura matrimonial 
(Comentari a la STSJ de Catalunya, Sala Civil i Penal, Secc. 1a, de 12.7.2012), a InDret 1/2013.

 Sobre el requisit de forma en els ordenaments en què els notaris no porten a terme funcions 
similars a les del notariat llatí, la procedural safeguard seria en la intervenció de dos lletrats en 
la signatura del pacte, cfr. Dethloff, Contracting in Family Law: a European Perspective, cit., p. 
88, també Scherpe, Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, cit., 
p. 492.
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2. Requisits temporals

Com bé afirma la rúbrica de l’art. 231-20 CCCat, es tracta de pactes en 
previsió d’una ruptura matrimonial, per tant, cal que s’atorguin abans que 
aquesta sorgeixi. Un cop sorgida la crisi els acords possibles a assolir poden 
ser un conveni regulador, formalitzat davant una autoritat judicial, a més d’un 
pacte de separació amistosa —separation agreements— de què tracta l’art. 233-5 
CCCat com a pactes fora de conveni. En els pactes que s’acorden un cop sorgida 
la crisi hi ha la liquidació de les relacions patrimonials entre els cònjuges i hi ha 
coneixement de les circumstàncies necessàries per portar-la a terme, malgrat 
les dificultats personals de tota mena que hi poden concórrer.53 Ara bé, pel 
que fa als pactes en previsió del divorci, tant si s’adopten abans del matrimoni 
com durant aquest, els acords s’assoleixen només en la contemplació que 
eventualment es pugui produir una crisi, i desconeixent les circumstàncies 
que es donaran al seu dia.54

Deixant de banda l’admissibilitat general dels pactes, que ja s’ha vist que 
l’ordenament català reconeix, el que la llei persegueix és garantir al màxim 
possible la lliure formació de la voluntat dels cònjuges o futurs contraents. 
Per aquest motiu, l’apartat 1 de l’art. 231-20 CCCat estableix que cal que els 
pactes s’atorguin abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del 
matrimoni.55 En la tradició capitular aquests sovint s’atorgaven abans de la 
celebració del matrimoni, en una data propera, però també podien atorgar-se 
després.56 En determinats ordenaments, clarament el castellà, hom entenia que 
només havien de valdre els capítols prenupcials, que eren els únics en què la 
dona podia tenir llibertat. El cert és que en la pràctica es poden donar pressions 
de tota mena per accedir al matrimoni, forçant una renúncia a possibles drets 
econòmics futurs derivats del divorci.57 Si la pressió hi és, hi serà en tot cas, 
trenta dies abans del matrimoni o bé dos mesos abans, però la llei estableix 
una cautela temporal mínima per evitar pressions exorbitants en situacions 
personals de tot o res.58 Per aquest motiu, i malgrat que pugui semblar un 
requisit intranscendent per a una majoria de casos, la llei preveu que els pactes 

53 Miriam Anderson, «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 
2011», a Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 88, 2012, p. 379 i ss., p. 2349.

54 Sobre la distinció entre premarital o marital agreements i els separation agreements, Scherpe, 
Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative Perspective, cit., p. 511.

55 Aquest és el criteri manllevat de la Section 7.04.3.a dels American Law Institute, Principles 
of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, cit., p. 960 i p. 966. De forma 
crítica amb el requisit, Scherpe, Marital Agreements and Private Autonomy in Comparative 
Perspective, cit., p. 499.

56 Cal recordar que al requisit d’antelació mínim de trenta dies s’hi hauria d’afegir el màxim 
d’un any de l’art. 231-19.2 CCCat, cfr. Ginés Castellet, Los pactos en previsión de la ruptura 
matrimonial en el derecho civil de Cataluña: otorgamiento, contenido y eficacia, cit., p. 63.

57 Cfr. Martínez Escribano, Los pactos en previsión de ruptura de la pareja en el derecho catalán, 
cit., p. 353.

58 Cfr. Ginés Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos pre-ruptura 
en el Libro II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2591, pel que fa la jurisprudència.
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siguin anteriors en trenta dies a la data de celebració del matrimoni per a la 
seva validesa.59

3. Assessorament legal independent

En tercer lloc, com a requisit de formació lliure de la voluntat, l’art. 231-
20.2 CCCat estableix que cada part ha de ser informada per separat pel notari 
autoritzant, sobre l’abast dels canvis que amb els pactes es poden introduir 
respecte al règim legal supletori, i de l’obligació recíproca de proporcionar-
se informació. Es tracta de la concreció del principi de disposar d’un 
assessorament legal i expert independent per a cada cònjuge, que garanteixi 
la correcció de la decisió presa.60 Caldria que això fos efectivament així a la 
pràctica, és a dir, que l’esborrany de document no fos redactat per l’advocat 
d’un dels cònjuges i l’altre el signés sense més reflexió. Això és el que 
s’hauria de perseguir amb la normativa reguladora d’aquests pactes. Ara bé, 
aquesta situació es pot falsejar i hi ha la complicació de com es fa constar en 
l’atorgament. És a dir, com poden comparèixer els dos advocats en l’escriptura? 
quin rol té llavors el notari autoritzant? Davant d’aquesta situació la llei ha 
preferit donar un paper qualificat al notari, que és qui té el deure d’informar 
els atorgants per separat de l’abast dels pactes que es volen portar a terme en 
relació amb el règim legal supletori i, a més, els ha d’advertir que estan obligats 
a proporcionar-se informació sobre el respectiu patrimoni.61

L’alternativa a l’exigència finalment establerta a l’art. 231-20.2 CCCat 
hagués estat la de garantir la presència d’un advocat per cada part. Aquesta 
obligació podia plantejar qüestions de cost o de responsabilitat professional, 
però hagués estat idònia. La posició del notari pot arribar a ser delicada en 
aquests casos, perquè potser exigir una actuació d’aquesta mena no sol ser prou 
habitual.62 A més, el notari pot assessorar les parts, però el que no pot fer és 
defensar els seus interessos i negociar el que sigui millor per a cadascun d’ells. 
Malgrat la previsió de l’art. 231-20.2 CCCat, l’art. 147 del Reglament notarial 
ja exigeix el següent: «El notario redactará el instrumento público conforme 
a la voluntad común de los otorgantes, la cual deberá indagar, interpretar y 

59 A la pràctica no serà estrany que els pactes s’atorguin en una data més propera, com en el 
cas resolt per la SAP Barcelona (Secció 18a) de 23.3.2010 (JUR 175675), en què els capítols 
que contenien pactes en previsió de divorci s’havien atorgat tot just tres dies abans de 
contreure matrimoni; o bé en la SAP Barcelona (Secció 18a) de 5.1.2011 (JUR 136804) en què 
els capítols són de deu dies anteriors a la celebració del matrimoni; per a una crònica d’altres 
supòsits similars Allueva Aznar, Els requisits per la validesa dels pactes en previsió de ruptura 
matrimonial, cit., p. 7.

60 Així a la Section 7.04.3.b dels American Law Institute, Principles of the Law of Family 
Dissolution: Analysis and Recommendations, cit., p. 960 com a «independent legal counsel».

61 Analitza en detall les circumstàncies d’aquesta informació a càrrec del notari, Ángel Serrano 
de nicolás, «Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial», a Adolfo Lucas Esteve (dir.), 
Dret Civil Català. Vol. II. Persona i família, Barcelona, José M. Bosch, 2011, p. 233.

62 Martínez Escribano, Los pactos en previsión de ruptura de la pareja en el derecho catalán, cit., 
p. 355.
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adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquéllos del valor y alcance de 
su redacción, de conformidad con el artículo 17bis de la Ley del notariado».63

En qualsevol cas, el que la llei pretén és que la decisió sigui conscient, 
informada, que les parts disposin de la informació necessària en tota la seva 
extensió. I això sembla que només es podrà garantir amb un assessorament 
legal independent per cada part. Aquest és el requisit contractual necessari en 
tot cas, però en aquest tipus de convenis cal garantir-ho expressament atès que 
es tracta d’una decisió prou qualificada, que no respon a una tipologia habitual, 
com podria ser la típica en un contracte de compravenda o d’arrendament. 
La informació estarà constituïda per l’advertència que es modifica el règim 
legal, tant el règim econòmic matrimonial com la discreció judicial sobre 
compensacions, habitatge o aliments a menors, a decidir quan sorgeixi la crisi 
i en atenció a les circumstàncies que aleshores concorrin.64 Malgrat que els 
cònjuges atorgants puguin entendre que «renuncien a tot» en ocasió d’una crisi, 
la reflexió concreta i detallada sobre què vol dir exactament aquesta renúncia 
és oportuna en qualsevol cas.65

4. Reciprocitat

En quart lloc, l’art. 231-20.3 CCCat disposa que per a la validesa d’aquests 
acords, els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc 
i precisar amb claredat els drets que es limiten o renuncien. La previsió és 
complexa, té el seu rerefons en el principi d’igualtat pel que fa la posició dels 
cònjuges dins del matrimoni i la previsió constitucional de l’art. 32 CE.66 També 
en la reciprocitat dels drets que resulten del règim econòmic matrimonial, 
que així ho han de ser, i del deure d’assistència mútua, o d’atenció de les 
necessitats o despeses familiars, que també és recíproc. Ara bé, aquesta mena 
de pactes poden tenir força sentit pel cas de segones núpcies, de persones amb 

63 Cfr. Francesc Vega Sala, «Comentari a l’art. 231-20», a Roca Trías / ortuño Muñoz (coords.), 
Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 642 i ss., p. 647.

64 Cervilla Garzón, Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura, cit., p. 180.
65 Aquesta renúncia genèrica pot ser habitual en la pràctica, i així es reflecteix al cas resolt per 

la STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025) en què l’esposa renunciava «en forma expresa e irrevocable 
a cualquier derecho que pudiese llegar a corresponderle respecto de los bienes inmuebles 
(incluyendo la vivienda habitual) o muebles (maquinaria, equipo, cuentas bancarias, 
acciones, etcétera), en cualquier país, pràcticament doncs, a qualsevol dret sobre el patrimoni 
del marit i, per tant, sense cap mena de reciprocitat.

66 Cfr. Antonio Cabanillas Sánchez, «Las capitulaciones matrimoniales», a Díez-Picazo 
Gimenez (Coord.), Derecho de Familia, cit., p. 589 i ss., p. 601; Gaspar Lera, Acuerdos 
prematrimoniales sobre relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: límites a la autonomía 
de la voluntad, cit., p. 1064; Ginés Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: 
los pactos pre-ruptura en el Libro II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2599; Id., Los pactos 
en previsión de la ruptura matrimonial en el derecho civil de Cataluña: otorgamiento, contenido 
y eficacia, cit., 72; Aguilar Ruiz / Hornero Méndez, Los pactos conyugales de renuncia a la 
pensión compensatoria: autonomía de la voluntad y control judicial, cit., p. 28. Clarament així 
també en la SAP Barcelona (Secció 18a) de 23.3.2010 (JUR 175675) en què s’afirma sobre la 
validesa d’uns pactes en previsió de divorci que «las obligaciones contenidas en tales pactos 
son recíprocas para ambas partes, de manera que se cumple también el principio de igualdad 
conyugal».
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patrimonis suficients, a priori, per atendre les respectives necessitats, i que 
s’exclouen drets en el futur de manera recíproca, però també amb patrimonis 
amb grans asimetries que pacten renúncies o exclusions que només tenen 
sentit amb caràcter unilateral.67

Certament que si s’arriba a un pacte d’aquest tipus pot respondre al fet 
que els cònjuges tenen un important patrimoni, més o menys similar, però 
important, i ni necessiten ni volen comunicació entre ells, per tant, hi ha 
reciprocitat en la decisió adoptada. Però certament el motiu del pacte pot 
ser per la gran diferència o asimetria patrimonial entre els cònjuges. En 
aquests casos la diferència pot revertir en manca de reciprocitat volguda, o 
com a mínim reciprocitat material: un tindria dret a compensació, prestació 
compensatòria o atribució de l’habitatge, però l’altre no. El pacte es fa perquè 
un dels cònjuges ni necessita ni obtindria res de l’altre mentre que l’altre sí que 
ho podria fer.68 Si hi ha un pacte en previsió de la crisi és que es vol alterar el 
règim legal recíproc o simètric, i el que cal és adoptar solucions diferenciades 
envers aquest règim, que tindran efectes asimètrics en funció del patrimoni 
dels cònjuges.69 En qualsevol cas, la norma té sentit en termes d’igualtat 
i no discriminació formal, i respon a la base teòrica de la comunitat de vida 
matrimonial, però en ocasions és clar que l’exclusió de compensacions té 
efectes, d’antuvi, només per a una de les parts.

A banda de la reciprocitat, l’art. 231-20.3 CCCat disposa que els pactes han 
de reflectir amb claredat els drets renunciats o limitats. És a dir, la redacció 
del pacte ha de ser clara, no ha de donar lloc a incerteses, a una interpretació 
posterior favorable a una de les parts derivada de la incertesa, o a una 
ambigüitat que porti a una interpretació a la invalidesa o a tenir una clàusula 
per no posada.70 Hi ha el deure de no deixar res per sobreentès i l’explicitació 
de tots els elements necessaris per arribar al resultat perseguit.71 En els termes 
generals del precepte, els pactes en previsió de divorci tenen uns requisits 
negocials qualificats.

67 Cervilla Garzón, Los acuerdos prematrimoniales en previsión de ruptura, cit., p. 182; 
Martínez Escribano, Los pactos en previsión de ruptura de la pareja en el derecho catalán, cit., 
p. 356.

68 Cfr. Anderson, Marital Agreements: Spanish Case-Law v. the 2010 Catalan Reform, cit., p. 31.
69 García Rubio, Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus límites en el derecho de 

familia, cit., p. 101 adverteix de l’asimetria o desigualtat negociadora en aquests casos; 
també Id., «‘Precautionary’ agreements on the economic consequences of matrimonial 
crisis: are they lawful under spanish law?», a Martín-Casals / Ribot (eds.), The Role of Self-
determination in the Modernisation of Family Law in Europe, cit., p. 89 i ss., p. 102.

70 Aquest requisit es concreta a la Section 7.04.3.c dels American Law Institute, Principles of 
the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations, cit., p. 960 en termes de un 
«language easily understandable by an adult of ordinary intelligence with no legal training», 
per al cas en què les parts no hagin tingut assessorament legal independent i sobre la 
naturalesa dels drets modificats pel contracte i els efectes que produeix de forma adversa en 
cada part; és també el que es coneix com a «plain language» (p. 971).

71 Així es recull a la STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025): «la renuncia —expresa o tácita-, para ser 
válida, habrá de hacerse de forma clara, terminante y concluyente, sin que sea susceptible de 
interpretación extensiva».
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5. Informació patrimonial suficient

El darrer requisit a l’art. 231-20.4 CCCat per a la correcta celebració dels 
pactes és el que es coneix com a disclosure of assets o revelació d’informació 
patrimonial. Si els cònjuges estan pactant sobre la participació futura en el 
patrimoni respectiu cal que coneguin el contingut d’aquest patrimoni i les 
possibilitats futures d’evolució per formar correctament la seva voluntat. 
La idea seria que el pacte es fes informant-se recíprocament els cònjuges 
del patrimoni present i les expectatives futures. Ara bé, a la pràctica pot 
ser complex com articular-ho, ja que no sembla oportú adjuntar sempre un 
inventari dels respectius patrimonis a l’escriptura, que en ocasions potser 
tampoc no serà necessari o imprescindible.

La norma adopta una solució ex post per la dificultat d’articular ex ante la 
forma de subministrar la informació. La llei, per tant, no estableix la nul·litat 
del pacte atorgat sense un inventari fidel o sense informació subministrada 
que consti de forma fefaent, sinó que disposa que ex post no serà eficaç el pacte 
atorgat sense informació suficient. És a dir, no se’n podrà demanar l’execució 
si no s’acredita que aquesta informació es tenia i es va donar al moment de 
la signatura. De manera que un cop sobrevinguda la crisi, l’art. 231-20.4 
CCCat carrega el cònjuge que vol fer valer el pacte amb la prova d’acreditar 
que l’altre disposava d’informació suficient sobre el seu patrimoni, ingressos 
i expectatives econòmiques, si això era rellevant. Per tant, el que està fent és 
carregar un cònjuge amb la diligència d’informar l’altre per tal d’assegurar 
l’eficàcia futura de l’acord.

En la pràctica pot no ser raonable incloure un inventari complet dels béns 
de cada part, ni tampoc dels ingressos i expectatives econòmiques futures. El 
precepte diu que en el futur s’haurà d’acreditar, però, que l’altra part disposava 
d’informació suficient sobre aquestes qüestions. La informació havia de ser 
suficient, no completa ni tampoc detallada.72 És a dir, el que cal és que disposés 
d’una informació suficient per a formar conscientment la voluntat sobre l’acord.73 
A la pràctica sembla oportú elaborar un inventari en document privat que es 
mostra a l’altra part, qui el signa en prova de coneixement, i es conserva per al 
cas que sigui necessari. També es poden elaborar documents més genèrics en 
què les parts afirmen conèixer una informació a la que es fa referència, ja que 
altrament es tractaria d’una renúncia a disposar d’aquesta informació.

A l’exigència de subministrar informació, el precepte disposa que aquesta 
ha de ser rellevant amb relació amb el contingut del pacte. És a dir, sembla 
com si es vingués a dir que la informació ha de posar de relleu una situació 
patrimonial singular que justifiqui la decisió fora del que seria habitual. En 
cas d’un patrimoni modest i d’unes expectatives també modestes —o més ben 
dit, que sovint seran incertes— no sembla que un pacte de renúncia a uns 
drets genèrics pugui descansar en aquesta informació no subministrada però 

72 Sobre la noció d’informació suficient, Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una 
ruptura matrimonial en el Código Civil de Cataluña, cit., p. 363; també Serrano de nicolás, Els 
pactes en previsió de la ruptura matrimonial, cit., p. 234.

73 Als American Law Institute, Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and 
Recommendations, cit., p. 973, es fa referència a «general knowledge» i que no fa falta una 
«detailed disclosure».



466 Albert Lamarca i Marquès

prou coneguda. I també sembla que la variació extraordinària de la situació 
econòmica d’una part, sense relació amb la informació no subministrada pugui 
ser rellevant als efectes de la ineficàcia del pacte.

6. Injustícia per canvi sobrevingut de les circumstàncies

Si els pactes s’han atorgat complint amb els anteriors requisits de 
forma i relatius a la formació de la voluntat són vàlids i se’n pot demanar 
el compliment. Els jutges no haurien de posar obstacles a la seva execució 
i serien llei entre parts com en els altres contractes de dret privat. Ara 
bé, com que aquests pactes afecten a aspectes molt rellevants de les 
relacions de les persones derivades del matrimoni, de la comunitat de 
vida que en resulta, l’art. 231-20.5 CCCat n’estableix la ineficàcia si quan 
se’n pretén el compliment són greument perjudicials per a un cònjuge, 
sempre que s’acrediti que han sobrevingut circumstàncies rellevants que 
no es van preveure ni es podien raonablement preveure en el moment de 
l’atorgament. Com que els efectes dels pactes es donaran a la dissolució 
del matrimoni, que pot ser molts anys després de l’atorgament, en una 
relació de llarga durada, i poden haver variat molt les circumstàncies 
que van donar lloc a l’acord, podria ser que hi hagués hagut una alteració 
substancial de les circumstàncies que fes que l’execució del pacte resultés 
injusta o contrària a l’equitat. Es tractaria d’una clàusula de hardship, de 
duresa, de rebus sic stantitus74 o, més clarament, de força major.75

74 Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código 
Civil de Cataluña, cit., p. 389; Ferrer Riba, Marital Agreements and Private Autonomy in 
Spain, cit., p. 363; Aguilar Ruiz / Hornero Méndez, Los pactos conyugales de renuncia a la 
pensión compensatoria: autonomía de la voluntad y control judicial, cit., p. 40; Martínez 
Escribano, Capítulo 21. Las capitulaciones matrimoniales, cit., p. 491; Gaspar Lera, Acuerdos 
prematrimoniales sobre relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: límites a la autonomía 
de la voluntad, cit., p. 1065; Ginés Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso matrimonial: 
los pactos pre-ruptura en el Libro II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2616; Martínez 
Escribano, Los pactos en previsión de ruptura de la pareja en el derecho catalán, cit., p. 365.

 Fa referència al principi rebus sic stantibus, pel que fa a un pacte sobre habitatge entre 
els cònjuges, la SAP Barcelona (Secció 12a) de 7.3.2012 (JUR 144711): «Por otra parte el 
principio jurídico ‘pacta sunt servanda’ se ha aplicar de forma conjunta con el principio 
‘rebus sic stantibus’, como se ha configurado la previsión legal en el artículo 234-5 que se 
remite al 231-20 del vigente CC de Cataluña, en cuyo párrafo 5º se condiciona la eficacia 
los pactos anticipados en previsión de la ruptura a la acreditación de que se han producido 
circunstancias sobrevenidas relevantes no previstas en el momento en el que el pacto se 
concertó. En el caso que nos ocupa el acuerdo protocolizado (que no era escritura pública 
como impone el precepto para que el notario pueda informar de la legalidad), se produjo 
durante una crisis anterior, en el mes de mayo de 2006, cuando únicamente existía una hija 
común, Sara, que era mayor de edad. Con posterioridad al pacto se reconciliaron los esposos 
y nació el 23.1.2008 una segunda hija, noa, cuyo interés ha de prevalecer. En este sentido 
el recurrente no ha acreditado que la madre, a quien se ha conferido la custodia de la niña, 
tenga a su disposición otra vivienda ni posea medios para proveer a la niña de una residencia 
habitual en condiciones suficientes. El recurso del acto no puede ser acogido».

75 Sobre aquests diferents supòsits, darrerament, Pablo Salvador Coderch, «Alteración de 
circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia 
de obligaciones y Contratos», a InDret 4/2009.
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Els requisits d’aquesta ineficàcia són el perjudici greu per a un cònjuge 
i la supervenció de circumstàncies rellevants que no es van preveure ni es 
podien raonablement preveure en el moment de l’atorgament. Aquesta 
variació substancial de les circumstàncies pot ser tant d’ordre patrimonial 
com personal. Per exemple, el cas d’una malaltia, d’una discapacitat, però 
també es podria pensar en una variació patrimonial extraordinària que no 
fos previsible i que suposés un perjudici greu no tenir-la en compte. La llei 
afirma que cal que es doni un greu perjudici, i aquí cal entendre una clara 
injustícia en termes patrimonials. És el que els anglosaxons qualifiquen 
com a «fairness», és a dir, un resultat que no és just. I cal insistir en què 
una interpretació estricta podria portar a pensar només en la ineficàcia en 
situacions de necessitat personal d’un cònjuge, però que una interpretació 
raonable condueix també a considerar els resultats econòmicament injustos, 
és a dir, a un greu desequilibri patrimonial, tenint en compte la comunitat 
de vida que suposa el matrimoni i el concepte de partnership que en resulta, 
amb el deure de sharing esmentat.

Aquest és l’únic motiu d’ineficàcia dels pactes en previsió de ruptura 
matrimonial a l’art. 231-20 CCCat. L’art. 233-5.1 CCCat disposa l’acció 
per fer complir els pactes atorgats d’acord amb aquest precepte per 
tal que siguin incorporats a la sentència que decideix els efectes de la 
nul·litat, separació o divorci, a banda del motiu que resulta de la càrrega 
d’acreditar la informació suficient, d’acord amb l’apartat 4 de l’art. 231-20. 
La qüestió és què succeeix amb els pactes que no s’ajusten als esmentats 
requisits, fonamentalment als atorgats en document privat, o bé sense 
un assessorament o informació suficient, ni tampoc sense respectar els 
requisits temporals que preveu el precepte o la reciprocitat entre els 
atorgants ni la claredat sobre les renúncies a drets. En tots aquests supòsits 
cal entendre que no se’n podrà exigir l’eficàcia. Potser els tribunals els 
haurien de tenir en compte, però els pactes no poden tenir el mateix 
caràcter vinculant. A més, com més endavant veurem, hi ha motius 
específics d’ineficàcia de les disposicions concretes en els pactes relatives a 
l’habitatge habitual o la prestació compensatòria.

7. Pactes anteriors a l’entrada en vigor del Llibre segon del 
CCCat

L’art. 15 del CF ja feia referència als pactes en previsió de la crisi 
conjugal. Tot i que no ha estat fins al Llibre segon del CCCat, entrat en 
vigor l’1 de gener de 2011, en què aquella previsió inicial s’ha desenvolupat, 
l’admissibilitat d’aquests pactes ja era possible des de l’octubre de 1998 i 
per això la Llei 25/2010, de 29 de juliol, preveu en l’apartat segon de la seva 
disposició transitòria que conserven la validesa els pactes en previsió d’una 
ruptura matrimonial adoptats abans de la seva entrada en vigor, sempre que 
complissin amb els requisits que establia la legislació vigent en el moment 
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d’adoptar-los.76 Si aquesta legislació no emparava el contingut d’algun pacte, 
aquest podrà ser igualment eficaç si és vàlid d’acord amb les disposicions del 
CCCat.77

VI. MATèRIES oBJECTE DE REGULACIó

L’art. 231-20 CCCat tracta dels aspectes negocials i de formació del 
consentiment en els pactes en previsió de divorci, però no fa cap referència 
al seu possible contingut o matèries que en poden ser objecte de regulació. 
És clar que aquestes són les pròpies que resulten d’una crisi matrimonial, per 
tant, els efectes o mesures definitives previstos als arts. 233-2 i 233-4, és a dir, 
liquidació del règim econòmic, aliments i guarda dels menors, atribució de 
l’habitatge, prestació compensatòria i, si és el cas, divisió dels béns comuns.78

En relació amb aquestes matèries objecte de regulació, cal dir que l’art. 233-
3 CCCat estableix la distinció entre les que són susceptibles d’acord en conveni 
regulador entre els cònjuges, vinculant per l’autoritat judicial, i les que no ho 
són.79 La distinció passa per l’interès dels fills menors, que permet la resolució 
judicial al marge de l’acord a què hagin arribat els cònjuges. Ara bé, pel que 
fa als altres aspectes, la facultat dels cònjuges per pactar en conveni és plena, 
mentre que per als pactes en previsió de divorci hi ha disposicions singulars 
que hi fan referència en cada seu normativa concreta, com tot seguit veurem.80

1. Compensació econòmica per raó de treball

En primer lloc, sobre el règim econòmic matrimonial, i assumint la llibertat 
de pacte general establerta a l’art. 231-10 CCCat, disposa l’art. 232-7 que els 

76 Cfr. Ángel Serrano de nicolás, «Regulación codicial de los pactos en previsión de una 
ruptura matrimonial», a Vicente Pérez Daudí (coord.), El proceso de familia en el Código civil 
de Cataluña: análisis de las principales novedades civiles y los aspectos fiscales, Barcelona, 
Atelier, 2011, p. 21 i ss., p. 22. Cal tenir en compte que no s’exigia el resiquisit d’atorgament 
abans dels trenta dies del matrimoni, cfr. Anderson, Marital Agreements: Spanish Case-Law v. 
the 2010 Catalan Reform, cit., p. 29.

77 Els requisits per a la validesa dels pactes són més qualificats al CCCat, el que resulta del 
detall de l’art. 231-20 envers l’art. 15 CF, cfr. Anderson, Comentario a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de marzo de 2011, cit., p. 2349; ja que la regulació de l’art. 15 CF no concretava 
els requisits enllà dels propis dels capítols matrimonials, cfr. Ginés Castellet, Autonomía 
de la voluntad y fracaso matrimonial: los pactos pre-ruptura en el Libro II del Código Civil de 
Cataluña, cit., p. 2581. Així resulta en la SAP Barcelona (Secció 18a) de 5.1.2011 (JUR 136804) 
per a uns pactes deu dies anteriors a la celebració del matrimoni, i que la sentència dóna per 
vàlids tot i contrastar-los amb la norma de l’art. 231-20 CCCat.

78 Per a d’altres possibles continguts, Ginés Castellet, Autonomía de la voluntad y fracaso 
matrimonial: los pactos pre-ruptura en el Libro II del Código Civil de Cataluña, cit., p. 2603.

79 Pel que fa a la distinció entre els pactes en previsió de divorci i el conveni regulador, cfr. 
Martínez Escribano, Capítulo 21. Las capitulaciones matrimoniales, cit., p. 471.

80 El CCCat fa referència només als efectes econòmics de la crisi, però algun autor hi ha 
plantejat la inclusió d’efectes de naturalesa personal del matrimoni, cfr. Silvia Gaspar Lera, 
«Acuerdos prematrimoniales sobre relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: 
límites a la autonomía de la voluntad», a Anuario de Derecho Civil 2011, p. 1048.
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cònjuges poden pactar «l’increment, la reducció o l’exclusió de la compensació 
econòmica per raó de treball» d’acord amb l’art. 231-20 CCCat. Es tractaria 
d’una modificació del règim legal de separació de béns, que podria arribar fins 
a l’exclusió de la compensació, per tant, s’estaria admetent la possibilitat del 
pacte de separació absoluta de béns en dret català com a règim econòmic vàlid 
entre els cònjuges.

Certament que l’admissibilitat dels pactes en previsió de divorci presenta 
per al dret català la important singularitat de pactar sobre un règim legal que 
ja és de separació, no tant per substituir-lo per un altre sinó per modificar-lo. 
En els ordenaments del nostre entorn els pactes sobre règim econòmic són 
habituals per passar d’un règim de comunitat o participació a un de separació, 
que sol ser absoluta com a règim paccionat en absència de regulació concreta. 
Ara bé, en dret català aquest règim ja és el legal, no cal pactar-lo, però 
l’ordenament hi ha introduït una norma compensatòria per a evitar inequitats 
entre els cònjuges, de manera que sembla que la separació absoluta en tot 
cas no seria admissible sense alguna correcció.81 A més, la separació de béns 
catalana, per motiu de la compensació per raó de treball, contrasta amb la idea 
que les regles d’un règim econòmic han de ser certes i determinades —siguin 
de drets de propietat o de crèdit— pel que fa a les titularitats sobre els béns i 
els drets de participació dels cònjuges. El règim de separació de béns comprèn 
un àmbit de discrecionalitat judicial de caràcter compensatori que eixampla 
l’abast dels pactes en previsió de divorci també al règim econòmic matrimonial, 
i no només en termes de tria d’un dels previstos per l’ordenament.82

Les dades sobre compensacions atorgades no les coneixem en detall. Sembla 
que són poques i no d’una gran quantia en relació amb el total de divorcis. El 
que no treu que hi hagi casos molt singulars i que un nombre important arribin 
al TSJC en cassació.83 Ara bé aquesta poca importància quantitativa general no 
treu que per a casos singulars la importància qualitativa sigui molt rellevant i 
que es vulguin excloure en tot cas. La llei ara ho permet, sempre d’acord amb 
els requisits de l’art. 231-20, i aquí clarament com a modificació del règim de 
separació de béns en el marc d’uns capítols matrimonials.

La qüestió no és tant, però, com tot seguit veurem, de l’exclusió singular 
de la compensació com de la seva consideració i efectes en el conjunt de les 
decisions o efectes patrimonials vinculats a la separació i el divorci. Perquè si 

81 Aquesta compensació també està prevista a l’art. 1.348 CC esp., sobre el qual, darrerament,M. 
Luisa Moreno-Torres Herrera, «La compensación por el trabajo doméstico en el Código Civil 
Español», a Revista Aranzadi Doctrinal, 8/2011, p. 107 i ss.

82 Aquesta intersecció dels dos àmbits també presenta qüestions d’interès des d’un punt 
de vista conflictual, entre llei aplicable al règim econòmic i als efectes del divorci, cfr. 
Beatriz Añoveros Terradas, «Compensación económica por razón de trabajo y pensión 
compensatoria: pluralidad de leyes aplicables y necesidad del mecanismo de la adaptación. 
Comentario a la STSJC, Sala Civil y Penal, 22.9.2008», a InDret 1/2009.

83 Per a la jurisprudència de cassació sobre la compensació econòmica per raó de treball, Solé 
Resina, La quarta domèstica o crèdit de participació reduït, cit., p. 4; Ferrer Riba, Separació 
de béns i compensacions en la crisis familiar, cit., p. 83; Bosch Capdevila, L’evolució del règim 
de separació de béns en el dret civil de Catalunya: la compensació econòmica per raó de treball, 
cit., p. 146; Id., «Comentari a la darrera jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en matèria de compensació econòmica de l’article 41 del Codi de Família», a 
Revista Catalana de Dret Privat 2004, p. 133 i ss.
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bé es pot excloure aquesta compensació, podrà succeir que l’atribució de l’ús de 
l’habitatge i els aliments als fills, junt amb la prestació compensatòria, arribin 
a tenir un impacte similar que l’absorbeixi en el total dels efectes del divorci.

no cal confondre els pactes sobre compensació amb el pacte d’un altre 
règim econòmic. Cal tenir en compte que es tractarà sempre d’un increment, 
reducció o exclusió de la compensació en la mesura en què en concorrin 
els requisits, d’acord amb l’art. 232-7 CCCat. És a dir, no s’estarà donant 
una conversió del règim de separació en un de participació en els guanys 
disminuïda per via de la modulació del possible crèdit de participació que se 
n’obtingui.84 La compensació, reduïda o incrementada ex ante, haurà de basar-
se en la diferència d’increments patrimonials que es fonamenta en el treball 
per a la casa d’un cònjuge substancialment més que l’altre o bé en el treball 
per l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient, tal com disposa 
l’art. 232-5 CCCat.85 Si els cònjuges pacten només un increment o la disminució 
d’una participació diferent del 25% de l’art. 232-5.4 CCCat, sobre la diferència 
d’increments dels patrimonis dels cònjuges, el que s’estarà produint és el 
pacte d’un règim de participació sota la forma d’una compensació anticipada 
i fixa dins el de separació de béns, però al marge de les regles d’aquests.86 La 
possibilitat certament hi és, i fins i tot podria ser raonable pactar-la en cas 
d’asimetria econòmica important, i de dedicació professional també molt 
diferenciada. Els cònjuges, o futurs cònjuges, poden arribar a la convicció que 
concorreran els requisits per se, i que cal ja fixar la compensació futura, fins i 
tot amb un inventari dels respectius patrimonis.

La qüestió més rellevant, en el cas que ens ocupa, és la de l’exclusió de la 
compensació, és a dir, la possibilitat de pacte de la separació de béns absoluta.87 
Com s’ha esmentat, els pactes sobre la compensació ho són sobre el règim 
econòmic matrimonial, que no està sotmès, en principi, a cap limitació tal 
com estableixen els arts. 231-10 i 231-19 CCCat, i més si tenim en compte 
l’existència de règims de separació de béns absoluta en d’altres ordenaments, 
per bé que l’art. 1.438 CC espanyol contempla també una compensació per raó 

84 Amb la nova regulació de la compensació s’ha pogut assenyalar l’acostament del règim de 
separació al de participació, cfr. Miralles González, La compensación económica por razón 
de trabajo en el Libro segundo del Código civil de Cataluña, cit., p. 8; Solé Resina, La quarta 
domèstica o crèdit de participació reduït, cit., p. 17; vegeu també l’anàlisi crítica de Encarna 
Roca Trias, «Els canvis en el règim de béns: de la separació a la comunitat diferida, a Carles 
E. Florensa i Tomàs (dir.), and Josep M. Fontanellas Morell (coord.), La codificación del 
derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación, Madrid — 
Barcelona — Buenos Aires, Marcial Pons, 2011, pp. 91 i ss.

85 Serrano de nicolás, Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial, cit., p. 238
86 nasarre Aznar, La compensación por razón de trabajo y la prestación compensatoria en el Libro 

Segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 268 compara la compensació per raó de treball i 
el règim de participació.

87 En la SAP Barcelona (Secció 18a) de 23.3.2010 (JUR 175675) es reconeix, sota la vigència 
del CF, la possibilitat de pactar sobre la compensació: «Se plantea por tanto, en este caso 
la existencia de un pacto previo entre las partes en previsión de una futura ruptura 
matrimonial. no existe dificultad en la admisión y validez de los pactos previos sobre 
aspectos patrimoniales de libre disposición de las partes vinculados a una posterior ruptura 
matrimonial, debiéndose considerar válidos y eficaces por tratarse precisamente, de materia 
de libre disposición de las partes, cuando, como ocurre en el caso de autos, se trata de regular 
la compensación económica prevista en el art. 41 del Código de Familia».
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de treball per a la casa.88 L’art. 232-7 CCCat permet en principi l’exclusió de la 
compensació, i per tant, malgrat la concurrència dels requisits de treball per 
a la casa o per l’altre sense retribució o amb retribució insuficient, el guany 
que això hagi generat en favor d’un cònjuge quedarà sense comunicació per a 
l’altre. La decisió és molt complexa en termes de teoria del matrimoni, però la 
validesa queda salvada per la llei. Amb tot, la previsió de l’art. 231-20.5 CCCat 
d’un greu perjudici per a un cònjuge, a causa de l’exclusió de la compensació, 
permetria superar en casos extrems els efectes de l’exclusió, és a dir, si hi ha 
treball exclusiu per la casa, criança dels fills, o treball no remunerat per l’altre, 
com en ocasions es reflecteix a la jurisprudència.89

L’abast de l’autonomia privada pel que fa a la compensació econòmica per 
raó de treball no només s’ha de referir a la seva quantia, en termes d’increment, 
reducció o exclusió. Penso que també s’haurien de poder concretar les bases 
per a calcular la compensació, és a dir, ponderar anticipadament els elements 
a què fa referència l’art. 232-5.3 CCCat per a determinar la quantia de la 
compensació: la intensitat de la dedicació a les tasques domèstiques, l’abast 
de la criança dels fills, és a dir, el seu número, per exemple, l’existència 
de servei domèstic, o bé la participació o suport en l’activitat professional 
de l’altre cònjuge.90 La determinació d’aquests elements, quantificant-ne 
la seva importància, als efectes de determinar una certa anticipació de la 
compensació, podrien ser elements altament rellevants.91 És a dir, no només es 
tractaria d’excloure o de limitar la compensació, per tal d’evitar-la en la mesura 
del que sigui possible, sinó d’anticipar els supòsits en què les parts poden 
arribar a considerar que serà raonable compensar un cònjuge a l’altre per la 
seva contribució que no ha tingut reflex en un increment patrimonial.92

També s’ha de contemplar com a possible pactar sobre les formes de 
pagament, els terminis, les garanties, o àdhuc l’exclusió de determinats béns 
del pagament de la compensació. Cal tenir en compte que el nou art. 232-

88 Cfr. Roca Trias, Autonomía, crisis matrimoniales y contratos con ocasión de la crisis, cit., p. 
2106.

89 Cfr. Bosch Capdevila, Comentari a la darrera jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en matèria de compensació econòmica de l’article 41 del Codi de Família, cit., p. 
133 i ss.

90 Cfr. López Burniol, Comentari a l’art. 15, cit., p. 158, tot i que negava l’admissibilitat de la 
renúncia prèvia a la compensació atès que «seria atemptatòria contra l’ordre públic».

91 Així resulta del pacte en capítols que es reprodueix a la SAP Barcelona (Secció 18a) de 
23.3.2010 (JUR 175675), i que el tribunal considera vàlid, i en què es pactava que «en caso 
de separación judicial y/o divorcio a los efectos de la posible compensación económica por 
razón del trabajo prevista en el art. 41 en ningún caso se tendrán en cuenta para valorar 
la desigualdad entre el patrimonio de ambos cónyuges los siguientes bienes: a) los bienes 
muebles e inmuebles de cualquier tipo, incluidas acciones y participaciones sociales, que 
hayan sido adquiridos a título gratuito por cualquiera de ellos y cuya titularidad sea exclusiva 
de uno de los cónyuges. b) los bienes muebles e inmuebles de cualquier tipo, incluidas 
acciones y participaciones sociales, y excepto el dinero efectivo, que hayan sido adquiridos a 
título oneroso por cualquiera de ellos y cuya titularidad sea exclusiva de uno de los cónyuges. 
En ningún caso la compensación económica a que pudiera tener derecho cualquiera de 
los cónyuges, dará derecho a reclamar su pago mediante la entrega bienes concretos cuya 
titularidad sea exclusiva del otro cónyuge».

92 Cfr., de forma crítica, Ginés Castellet, Los pactos en previsión de la ruptura matrimonial en el 
derecho civil de Cataluña: otorgamiento, contenido y eficacia, cit., p. 76.
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8 preveu que el jutge pot ordenar-ne el pagament en béns del deutor, per 
descomptat si ho demana el creditor i si hi ha causa justificada. Aquesta 
justificació hi serà si hi ha una vinculació del creditor amb un bé concret o si 
hi ha dubte sobre la solvència del deutor o si no es veu raonable fer esperar al 
creditor que el deutor aconsegueixi els diners per a fer el pagament, ni tan sols 
el termini de tres anys. Però en determinats casos l’exclusió d’un bé pot ser de 
molta utilitat per al cònjuge deutor, a reserva sempre de l’obligació de satisfer 
la compensació.

En tot cas, cal tenir en compte que l’exclusió o els pactes sobre compensació, 
poden tenir el seu contrapunt pel que fa als altres efectes de la crisi, en termes 
d’atribució de l’habitatge i prestació compensatòria, sobre els quals és possible 
també arribar a pactes, però amb límits més intensos que no en els pactes 
sobre compensació. Així és a l’art. 233-16.2 CCCat pel que fa a la prestació 
compensatòria, i a l’art. 233-21.3 CCCat sobre habitatge. Per tant, allò que hagi 
estat renunciat per a la compensació pot veure’s retornat en forma d’increment 
en l’atribució de l’habitatge o bé de prestació compensatòria.93

La possibilitat de pactes sobre la compensació econòmica per raó de 
treball contrasta amb la impossibilitat de pactes sobre la quarta vidual, tot i 
l’admissibilitat dels pactes successoris al Llibre quart CCCat (arts. 431-1 i ss.). I 
cal entendre que els pactes sobre compensació la inclouen en cas d’extinció del 
règim de separació per mort (art. 232-5.5 CCCat).94

2. Aliments, guarda i relacions personals amb els fills menors

L’art. 231-20 CCCat en no fer referència concreta a cap de les matèries que 
poden ser objecte de pacte, que són les que resulten d’una ruptura matrimonial 
en previsió de la qual s’atorga, omet també a les relatives als aliments i guarda 
i relacions personals amb els fills menors. Ara bé, és clar que aquestes són 
matèries objecte de les mesures definitives d’una separació o divorci. L’interès 
del menor regeix sobre qualsevol decisió que s’hagi de prendre i l’autoritat 
judicial no queda vinculada pels pactes a què els cònjuges puguin arribar en 
aquest àmbit. L’art. 233-3.1 CCCat és clar en seu de conveni regulador, i també 
l’art. 233-5.3 CCCat pel que fa als pactes fora de conveni un cop sorgida la crisi i 
també els pactes en previsió d’aquesta. L’eficàcia dels pactes quant als fills està 
en funció de si són conformes al seu interès.95

Per tant, l’àmbit d’autonomia a disposició dels progenitors per pactar 
sobre aliments als fills menors i la guarda i relacions personals és limitat o, 
més aviat, sembla estar exclòs d’entrada. Amb tot, es pot entendre que la llei 

93 nasarre Aznar, La compensación por razón de trabajo y la prestación compensatoria en el Libro 
Segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 235.

94 Santiago Espiau Espiau, «Comentari als arts. 452-1 a 452-6», a Joan Egea i Fernández / Josep 
Ferrer i Riba (dirs.) Laura Alascio Carrasco (coord.), Comentari al llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions. Vol. II, Barcelona, Atelier, 2009, p. 1445 i ss., p. 1468.

95 Cfr. Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil 
de Cataluña, cit., p. 374; Martínez Escribano, Capítulo 21. Las capitulaciones matrimoniales, 
cit., p. 493; Rebolledo Varela, Pactos en previsión de una ruptura matrimonial, cit., p. 745; 
Roca Trias, Autonomía, crisis matrimoniales y contratos con ocasión de la crisis, cit., p. 2101.
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no els està excloent, sinó que els sotmet a l’escrutini del jutge quant a complir 
amb l’interès dels menors. De manera que els pactes raonables i que, adoptats 
en previsió d’una crisi futura, coincideixin amb l’interès present dels menors 
s’haurien de poder fer complir.96 De forma literal, la llei no diu que els pactes 
siguin ineficaços i que cap dels cònjuges hi quedi vinculat. Tot el contrari, 
sembla dir que els progenitors queden vinculats pel pacte i que qui no hi queda 
vinculada és l’autoritat judicial, que els podrà variar per acomplir l’interès 
del menor. La distinció és subtil, però així vista donaria marge també per a 
pactar sobre aquests aspectes, i així resulta de l’art. 233-1.1.f CCCat en incloure 
entre els criteris i circumstàncies que han de ser ponderats conjuntament per a 
determinar el règim i la manera d’exercir la guarda, «els acords en previsió de 
la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment».

3. Atribució de l’habitatge familiar

Pel que fa a l’habitatge familiar, l’art. 233-21 preveu la possibilitat dels 
pactes sobre la seva atribució o distribució de l’ús i sobre les modalitats 
d’aquest ús.97 Ara bé, la llei estableix que no són eficaços els pactes que 
perjudiquin l’interès dels fills ni tampoc els que comprometin les possibilitats 
d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús. És a dir, per 
bé que la llei permet els pactes sobre habitatge, aquests pactes sempre tenen 
la limitació de l’interès dels fills menors i la limitació de ser inequitatius o 
greument perjudicials per a un cònjuge.98 El precepte no posa en relació aquí 
la modificació substancial de les circumstàncies que preveu l’art. 231-20.5 
CCCat i simplement fa referència a la limitació de les possibilitats d’atendre les 
necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari.

La principal innovació del Llibre segon en matèria d’habitatge està en la 
possibilitat d’establir alternatives a l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar a un 
cònjuge amb la cessió de l’ús d’un altre habitatge d’un cònjuge o bé el pagament 
d’una pensió per a atendre necessitats d’habitatge. Totes dues possibilitats cal 
entendre que s’han de justificar suficientment per a què l’autoritat judicial les 
adopti amb oposició de l’altre cònjuge. Però la seva existència suposa un gran 
pas per resoldre situacions en què el compliment en natura de la necessitat 
d’habitatge per als fills menors pot presentar greus perjudicis. És precisament 
sobre aquestes alternatives que sembla que els pactes entre cònjuges s’haurien 
de produir, sempre que no portin a comprometre les necessitats d’habitatge del 
beneficiari.

96 Ginés Castellet, Los pactos en previsión de la ruptura matrimonial en el derecho civil de 
Cataluña: otorgamiento, contenido y eficacia, cit., 85.

97 Cfr. Juan María Díaz Fraile, «El uso de la vivienda familiar en el Libro Segundo sobre la 
persona y la familia del Código Civil de Cataluña y su tratamiento jurisprudencial», a 
Barrada orellana / Garrido Melero / nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la 
persona y de la familia. Libro segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 429 i ss.

98 Serrano de nicolás, Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial, cit., p. 240.
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4. Prestació compensatòria

Pel que fa a la prestació compensatòria, l’art. 233-16 CCCat regula 
expressament la qüestió dels pactes a què poden arribar els cònjuges en 
termes de «la modalitat, la quantia, la durada i l’extinció» de la prestació 
compensatòria. Es tracta, doncs, de l’extensió de la possibilitat de pacte a un 
dels àmbits en què la discreció judicial és més rellevant atès que la prestació 
s’ha de determinar sempre en atenció a les circumstàncies que es donen en 
el moment de resoldre sobre la separació o el divorci.99 Cal tenir en compte, 
a més, les importants novetats establertes a l’art. 233-17 CCCat pel que fa a 
les formes de pagament de la prestació compensatòria, que permeten al jutge 
decidir sobre el pagament en forma de capital, sia en béns o en diners, sense 
conformitat del cònjuge deutor.100

L’apartat segon de l’art. 233-16 CCCat fa referència expressament a la 
renúncia a la prestació, és a dir, a l’acord pel qual s’exclou la prestació en favor 
dels cònjuges com a conseqüència de la ruptura matrimonial.101 En aquest 
punt l’art. 233-16.2 CCCat reitera la doctrina de la limitació a comprometre 
«la possibilitat d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge creditor».102 Aquí 
trobem de nou la dualitat de regulació pel que fa als pactes. L’art. 231-20 CCCat 
preveu una clàusula general de greu perjudici en atenció al canvi sobrevingut 
de les circumstàncies, mentre que l’art. 233-16.2 CCCat es refereix només a 
l’exclusió d’un dret que resulta en la impossibilitat d’atendre les necessitats 
bàsiques del cònjuge creditor. Hi ha una certa incoherència en aquests dos 
preceptes, ja que aquesta impossibilitat d’atendre les pròpies necessitats 
bàsiques podia donar-se perfectament en el moment d’adoptar l’acord. Del 
precepte hom podria pensar que s’està distingint entre pactes en previsió de la 
crisi i pactes un cop sorgida la crisi. El primer apartat es refereix a l’art. 231-20 
CCCat mentre que el segon ho faria als pactes no incorporats a una proposta 
de conveni, per bé que en el primer apartat no es parla d’exclusió de la pensió. 
L’exègesi del precepte és dubtosa.

Ara bé, el que resulta d’aquest precepte en seu de pensió és que malgrat 
els requisits de l’art. 231-20 CCCat i el reconeixement de la validesa i eficàcia 
dels pactes a l’art. 233-5 CCCat, els preceptes sobre habitatge i prestació 
compensatòria estableixen un límit addicional que no té tant a veure amb la 

99 Cfr. Ana Laura Cabezuelo Arenas, «¿Es válida la renuncia a una eventual pensión 
compensatoria formulada años antes de la separación en capitulaciones matrimoniales?», 
a Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 18/2004, p. 2375 i ss.; Francisco Javier Pastor Vita, «La 
renuncia anticipada a la pensión compensatoria en capitulaciones matrimoniales», a Revista 
de Derecho de Familia, abril, 2003, p. 25 i ss.

100 Cfr. Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil 
de Cataluña, cit., p. 383.

101 Però entesa sempre de forma anticipada, pel que fa a la renúncia en conveni regulador, la 
qüestió ja és admesa clarament a la llei, i així ho ha reconegut la jurisprudència, cfr. Gaspar 
Lera, Acuerdos prematrimoniales sobre relaciones personales entre cónyuges y su ruptura: 
límites a la autonomía de la voluntad, cit., p. 1060; Roca Trias, Autonomía, crisis matrimoniales 
y contratos con ocasión de la crisis, cit., p. 2108; Rebolledo Varela, Pactos en previsión de una 
ruptura matrimonial, cit., p. 738.

102 Cfr., amb anterioritat a l’aprovació del CCCat, Egea Fernández, Pensión compensatoria y 
pactos en previsión de una ruptura matrimonial, cit., p. 4567.
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previsibilitat dels efectes de la crisi com als deures postconjugals entre els 
cònjuges i el resultat econòmic concret en què es tradueix el pacte. Així com 
l’art. 231-20 CCCat estableix allò que és raonable per admetre ex ante uns pactes 
en previsió del divorci, els arts. 233-16.2 i 233-21 CCCat fixen amb claredat que 
els pactes no poden impedir a l’autoritat judicial el reconeixement ex post d’un 
dret en favor del cònjuge més necessitat com a conseqüència del divorci.103 I 
aquesta és una important correcció al règim dels pactes en previsió de divorci 
de l’art. 231-20 CCCat.

VII.  ELS PACTES DE SEPARACIó FoRA DE ConVEnI

En seu dels efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació 
judicial, l’art. 233-5 CCCat regula els pactes fora de conveni regulador un cop 
sorgida la crisi conjugal, tot fent referència als pactes de l’art. 231-20 CCCat. 
Atès que els pactes que es presenten de mutu acord davant el jutge en forma de 
conveni vinculen els cònjuges,104 cal determinar l’eficàcia dels pactes assolits 
fora de conveni, però un cop la crisi ja s’ha produït.105 Es tracta dels coneguts 
en dret comparat com a separtation agreements i entre nosaltres també com a 
pactes de separació amistosa. Tots tres, pactes en previsió de divorci, conveni 
regulador i pactes fora de conveni, constitueixen el conjunt d’acords a què els 
cònjuges poden arribar pel que fa als efectes de la crisi matrimonial, sigui en 
previsió que aquesta es doni o bé un cop ja ha sorgit106

La qüestió de l’eficàcia dels pactes a què els cònjuges poden arribar un cop 
sorgida la crisi i abans de la seva formalització en un procediment judicial ja 
s’havia plantejat amb intensitat a la pràctica107 i, tal com ha fet amb la majoria 
de reptes actuals del dret de família, el Llibre segon del CCCat l’ha abordat 
directament, si bé d’una manera que no sembla prou satisfactòria per a tots 
els casos. Aquí es tracta d’uns acords a què els cònjuges arriben un cop la 
crisi matrimonial ha sorgit, per tant, amb coneixement de les circumstàncies 
que poden arribar a fonamentar els efectes econòmics a determinar en seu 
judicial.108 La situació personal complexa i el desconeixement exacte d’aquestes 

103 El que implicaria una ineficàcia parcial del pacte, Ginés Castellet, Los pactos en previsión de 
la ruptura matrimonial en el derecho civil de Cataluña: otorgamiento, contenido y eficacia, cit., 
81.

104 Cfr. Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil 
de Cataluña, cit., p. 353.

105 Pel que fa a aquests, l’admissibilitat de la renúncia als drets que resulten de la crisi és clara, 
no serà tal renúncia sinó una regulació pactada dels efectes un cop sorgits, en seu judicial, 
així la STSJC de 19 de juliol de 2004 (RJ 5534) per a la compensació econòmica per raó de 
treball.

106 Cfr. Francesc Vega Sala, «Comentari a l’art. 233-5», a Roca Trías / ortuño Muñoz (coords.), 
Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 833 i ss.

107 Cfr. García Rubio, Acuerdos prematrimoniales. De nuevo la libertad y sus límites en el derecho 
de familia, cit., p. 96, amb cita de jurisprudència rellevant.

108 En la STSJC de 12.7.2012 (RJ 10025) es distingeix entre els pactes un cop sorgida la crisi i 
els anteriors, assumint que la renúncia a alguns efectes del divorci és inobjectable un cop 
s’ha produït la crisi, mentre que es pot discutir amb anterioritat: «Ahora bien, en la situación 
normativa precedente al Llibre Segon del CCCat, sí tuvimos ocasión, al menos, de remarcar 
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circumstàncies, així com de la normativa reguladora del divorci, aconsellen 
també preveure unes cauteles singulars i no remetre aquests acords als criteris 
generals de validesa dels contractes.109

D’entrada, pel que fa als pactes que compleixin amb els requisits de l’art. 
231-20 CCCat —cal entendre tant si són en previsió de la crisi com un cop 
sorgida aquesta— l’art- 233-5.1 CCCat preveu que s’acompanyin a la demanda 
i se’n demani la incorporació a la sentència, de manera que vinculen els 
cònjuges amb els mateixos efectes que un conveni regulador.110

El segon apartat de l’art. 233-5 CCCat estableix, però, una doble excepció a 
la regla del primer apartat. Així, es refereix a supòsits d’ineficàcia dels pactes 
adoptats després de la convivència i cal entendre-hi els que s’han adoptat 
conforme amb allò previst a l’art. 231-20 CCCat, com els que s’han adoptat en 
document privat. En tots dos casos el precepte afirma que si han estat adoptats 
sense assistència lletrada, independent per a cadascun dels cònjuges, es poden 
deixar sense efecte, a instància de qualsevol d’ells, durant els tres mesos 
següents a la data en què són adoptats i, com a màxim, fins al moment de la 
contestació de la demanda o, de la reconvenció en el procés matrimonial en 
què es poden fer valer.

D’acord amb aquest precepte, els pactes adoptats sense assistència lletrada 
pròpia no vinculen els cònjuges en la mesura en què un d’ells els aporti per 
a la seva incorporació a una sentència de divorci o separació o nul·litat, com 
a efectes dels mateixos. Ara bé, la llei estableix que aquesta ineficàcia que 
clarament s’al·legarà en la contestació a la demanda o en la reconvenció, 
està sotmesa a un termini de tres mesos a partir de la signatura. És a dir, 
que malgrat que per a l’atorgament del pacte un cònjuge hi hagi donat la 
conformitat sense cap mena d’assistència lletrada ni orientació sobre els seus 
efectes, ni clarament sobre el termini de tres mesos, hi quedarà vinculat si no 
l’impugna dins d’aquest termini.

Pot passar perfectament que un cònjuge hagi signat els acords per 
aconseguir posar fi a una situació personal molt complicada, i que s’esdevingui 
la inactivitat de l’altra part durant un període de temps per tal d’asserenar 
aquesta situació. Del precepte, sembla que per al cas que hagin transcorregut 
tres mesos des de la signatura d’aquests pactes, en document privat i sense 
assistència lletrada independent, seran vinculants entre els cònjuges com a 

que unos y otros supuestos —los pactos otorgados antes de surgida la crisis y en previsión de la 
misma y los alcanzados tras ella— no eran equiparables, como puede verse en nuestra STSJC 
25/2011, de 3 de junio (RJ 2011, 5954)  (FD4), en la que, en relación con un supuesto de 
modificación del derecho previsto en el art. 41 CF (LCAT 1998, 422, 521) —que declaramos 
‘disponible’ por voluntad de los cónyuges— acordada después de declarada judicialmente la 
separación y con vistas a la adopción de las medidas provisionales del divorcio, por lo que se 
refiere a las diferencias frente a la renuncia anticipada, declaramos que: ‘En l’únic aspecte 
que autoritzada doctrina sembla incidir en algunes divergències es pel que fa a la renuncia 
anticipada, i a la forma que ha de revestir l’expressió de voluntat que la contingui. Però, en 
canvi l’opinió doctrinal majoritària considera que el dret és indiscutiblement renunciable 
quan ha sorgit i pot ésser exercitat, com a conseqüència de la separació, el divorci o la 
nul·litat del matrimoni».

109 Cfr. Ferrer Riba, Marital Agreements and Private Autonomy in Spain, cit., p. 366.
110 Serrano de nicolás, Els pactes en previsió de la ruptura matrimonial, cit., p. 242 fa referència 

a la «mutació» dels pactes en previsió de divorci en conveni regulador, i els distingeix.
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efectes del divorci, separació o nul·litat. En tot cas, les prevencions ja vistes 
en matèria d’habitatge i prestació compensatòria seran aplicables. Més 
difícil seria aplicar la clàusula de greu perjudici de l’art. 231-20.5 CCCat, per 
bé que també es podrien aplicar aquí regles generals en matèria de vicis de 
la voluntat. El requisit de l’assistència lletrada és una cautela en termes de 
formació de la voluntat i el termini de tres mesos operaria com de convalidació 
del negoci anul·lable, però això no exclou d’altres regles per a deixar sense 
efecte el pacte derivat de la falta de consentiment o de consentiment viciat. 
Genera una certa perplexitat que en una regulació que preveu tantes cauteles, 
i regula les diferents situacions amb tant de detall, hagi admès sense gaire 
excepcions, més que les generals, l’eficàcia d’un acord sense pràcticament més 
garanties que la temporal del transcurs de tres mesos sense actuació en contra. 
L’argument que s’intenta evitar comportaments oportunistes i que s’assumeix 
l’autoresponsabilitat dels cònjuges contrasta amb el que succeeix amb la resta 
de pactes, de formació clarament reforçada, i més en un supòsit en què, amb 
encert o sense, no s’ha comptat amb l’assessorament d’un professional del dret, 
i tot això en un termini de temps que, en ocasions, pot no ser excessivament 
llarg ni suficient.

VIII.  PARELLA ESTABLE I PACTES En PREVISIó DEL 
CESSAMEnT DE LA ConVIVènCIA

El dret català ha portat a terme un important procés d’equiparació de les 
parelles estables al matrimoni en la codificació recent als Llibres segon i quart 
del CCCat. Cal reconèixer que aquesta equiparació és menys complexa en un 
ordenament com el català que té el règim de separació de béns com a legal o 
supletori, i amb absència de llegítima per al cònjuge supervivent.111 Igual que 

111 Aquesta equiparació, però, ha quedat en entredit amb la STC 93/2013 de 23 d’abril, sobre la 
llei 6/2000, de 3 de juliol, para la igualdad jurídica de las parejas estables de Navarra, atès que el 
TC afirma que una legislació que atribueixi efectes automàtics i imperatius a la convivència en 
parella sense constitució expressa, només pel mer fet de la convivència, seria inconstitucional 
per vulnerar el dret al lliure desenvolupament de la personalitat de l’art. 10.1 CE i el dret a 
la intimitat personal i familiar de l’art. 18.1 CE. Els efectes d’aquesta resolució poden ser 
devastadors per a la pràctica catalana, atès que la legislació de parelles seria inconstitucional 
quant a la consideració d’existent la parella per mera convivència, això portaria a l’obligació 
d’interposar una qüestió d’inconstitucionalitat per part dels jutges catalans i impediria als 
notaris l’atribució de drets successoris abintestat en favor del convivent supervivent, a més de 
la possible ineficàcia de les atribucions anteriors notarials, atès que el TC afirma en la sentència 
que té efectes ex tunc llevat per als casos que han estat objecte de sentència ferma o resolució 
administrativa, per bé que afirma que el principi constitucional de seguretat jurídica exigeix 
que «esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, esto es, en relació con 
nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún 
no haya recaído una resolución firme». Vegeu també la STC 81/2013, d’11 d’abril, sobre la llei 
11/2001, de 19 de desembre, de uniones de hecho de Madrid.

 La negació d’aquest model factual, o basat en la convivència, no sembla realista, atès 
que de l’estadística notarial resulta que la constitució de parelles en escriptura pública és 
testimonial. L’any 2010 consten a Catalunya 1.576 escriptures «d’acords relatius a unions de 
fet», mentre que hi va haver 28.007 matrimonis, i aquestes constitucions en escriptura van 
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es pot predicar per als pactes en previsió de divorci, la regulació de les parelles 
de fet, en relació amb el matrimoni, és més senzilla en un ordenament que 
propugna l’autonomia privada entre els cònjuges i reconeix a la llibertat civil 
com a principi prevalent en les seves relacions, amb una mínima intervenció 
legal en l’ordre patrimonial. Les diferències entre parelles de fet i cònjuges 
existeixen, i poden ser importants en relació amb d’altres ordenaments 
que no han portat a terme aquesta regulació i equiparació. Però tal i com és 
a dia d’avui la legislació catalana sobre el règim patrimonial del matrimoni, 
no sembla que hi hagi grans diferències que suposin importants avantatges 
comparatius per a decidir a una parella excloure les núpcies i acollir-se al 
règim de les parelles estables. Amb tot, l’afirmació anterior és ambivalent. Si la 
separació de béns, per absència de participació i fins i tot de règim econòmic, 
pot posar a un nivell similar matrimoni i parelles de fet en aquest àmbit, les 
parelles estables a Catalunya no són el regne de l’absència de regulació. Els 
efectes del trencament de la parella estan previstos als arts. 234-7 i ss. CCCat, i 
per bé que no són de la mateixa intensitat que els del matrimoni, hi presenten 
importants similituds. Això darrer no succeeix en tots els ordenaments del 
nostre entorn, per descomptat en els que no hi ha regulació de la convivència 
no matrimonial.

Les reflexions anteriors serveixen per plantejar que a Catalunya la 
convivència en parella estable no constitueix una alternativa concloent 
per a evitar els efectes econòmics del matrimoni, malgrat les incerteses 
sobre l’admissibilitat d’un pacte de manca de participació en les economies 
respectives dels cònjuges, en forma d’acords en previsió de divorci, tot i la 
detallada normativa legal. També cal posar de relleu, però, que no sembla 
admissible el pacte pel qual les parelles de fet exclouen l’aplicació de la 
normativa catalana sobre parelles estables. És a dir, del dret vigent hi ha la 
possibilitat de modular els efectes de la convivència en parella, reduint-ne al 
mínim possible la regulació defectiva. Però el que no es possible, en un model 
de reconeixement de les parelles estables per la mera convivència, és pactar 
l’exclusió del règim legal, igual com tampoc no es pot fer per al matrimoni. La 
conseqüència sembla raonable atès el règim legal català. Si per a l’existència 
de les parelles no s’exigeix la constitució formal, tampoc no és possible un acte 
formal d’exclusió del règim legal que es basa en el fet de la convivència.112

ser de 1.562 l’any 2009 i 1.257 per al 2008. Aquestes xifres contrasten amb la del 35% de nens 
nascuts fora del matrimoni, o de mares no casades, per l’any 2010 a Catalunya, en què hi va 
haver un total de 84.015 naixements.

112 Tot i que aquesta ha estat una realitat prou qüestionada, cfr. Francisco Rivero Hernández, 
«La reforma del Derecho de familia en el Código Civil de Cataluña», a Barrada orellana / 
Garrido Melero / nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. 
Libro segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 36 i ss, p. 56; Emilio González Bou, «La 
convivencia estable en pareja. Constitución, extinción y exclusión», a Barrada orellana / 
Garrido Melero / nasarre Aznar (coords.), El nuevo derecho de la persona y de la familia. 
Libro segundo del Código Civil de Cataluña, cit., p. 505 i ss., p. 531; Miquel Martín Casals, «La 
regulació de la parella de fet: lleis i models», a Nous reptes del Dret de Família. Materials de les 
Tretzenes Jornades de Dret Català a Tossa, cit., p. 335 i ss., p. 355  ;  Id., «Mixing-up models of 
living together. ‘opting-in’, ‘opting-out’ and self-determination of opposite-sex couples in the 
catalan and other spanish partnership acts», a Martín-Casals / Ribot (eds.), The Role of Self-
determination in the Modernisation of Family Law in Europe, cit., p. 287 i ss.; Id., «Comentari 
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Pel que fa a l’autonomia privada en el sí de les parelles estables, el nou 
Llibre segon del CCCat ha remès la regulació dels efectes de la convivència 
als pactes entre els convivents (art. 234-3.1 CCCat), per bé que els efectes a la 
dissolució s’equiparen als del divorci als arts. 234-7 i ss. CCCat, amb algunes 
diferències remarcables, especialment en matèria de prestació compensatòria.

Sobre els pactes en previsió del cessament de la convivència, l’art. 234-
5 CCCat remet a un acord en escriptura pública, d’acord amb els requisits 
de l’art. 231-20 CCCat.113 Aquests pactes poden incloure’s ja en l’escriptura 
de constitució o bé en una escriptura posterior, no es tracta necessàriament 
d’actes equiparats.114 La principal diferència i distorsió que hi pot haver 
entre ells seria el termini d’atorgament anterior en trenta dies a la celebració 
del matrimoni, atès que en les parelles la data inicial de la relació no resulta 
d’un moment concret com aquest. no seria raonable equiparar-hi l’acte de 
constitució de la parella en escriptura pública, que pot incloure els pactes 
en previsió del cessament de la convivència, ja que altrament tots dos serien 
incompatibles.

L’art. 234-6 CCCat també remet als acords entre els convivents els efectes 
del cessament de la convivència un cop s’ha produït aquesta, amb el doble 
model del conveni regulador i els pactes fora de conveni. Per als primers no 
hi ha dubte que vinculen els convivents en la mesura en què els presenten 
al jutge conjuntament per a la seva aprovació. Ara bé, pel que fa als acords 
fora de conveni, el precepte remet a l’art. 233-5 CCCat ja analitzat, amb les 
problemàtiques que s’han tractat. quant a les matèries objecte de regulació en 
aquests acords, hi ha remissió als preceptes concordants en seu matrimonial, 
tant pel que fa a pactes sobre compensació econòmica (art. 234-9.2 CCCat), 
com sobre atribució o distribució de l’habitatge (art. 234-8 CCCat), mentre que 
per a la prestació alimentària l’art. 234-10.2 CCCat inclou una norma privativa 
similar a la de l’art. 231-16.2 CCCat.

als arts. 1 a 3 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella», a Joan Egea 
Fernández / Josep Ferrer Riba (dirs.) i Albert Lamarca i Marquès / Covadonga Ruisánchez 
Capelástegui (coords.), Comentari al Codi de família, la Llei d’unions estables de parella i la 
Llei de situacions convivencials d’ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 1141 i ss.

113 Cfr. González Bou, La convivencia estable en pareja. Constitución, extinción y exclusión, cit., p. 
515, tracta de les diferències entre escriptura pública de constitució i els altres supòsits que 
tècnicament es poden plantejar; també Sergio Llebaría Samper, «Comentari a l’art. 234-5», 
a Roca Trías / ortuño Muñoz (coords.), Persona y Familia. Libro Segundo del Código Civil de 
Cataluña, cit., p. 956 i ss.

114 Cfr. Serrano de nicolás, Los pactos en previsión de una ruptura matrimonial en el Código Civil 
de Cataluña, cit., p. 334.










