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I. INtRoduCCIó

d’acord al que estableixen els articles 117-3 i 118 de la C.E. i 2-1, 17 i 18 de la 
L.o.P.J., l’enjudiciament en justícia a través de la resolució judicial no s’esgota 
amb la declaració jurisdiccional del dret, sinó que a més pot comprendre també 
la condemna quan es desatén el seu compliment, en aquests casos la demanda 
de tutela judicial efectiva comporta l’exercici funcional de la jurisdicció per 
l’òrgan judicial d’instància en ordre a executar la resolució en els seus propis 
termes.

En seu de dret de família l’especialitat de l’execució de mesures de tipus 
personal es troba condicionada, per una part, per la seva vessant subjectiva, 
en la mesura que es tracta d’assumptes on l’incompliment esdevé d’un subjecte 
familiar, i per un altre part per l’existència, en determinats supòsits, d’aspectes 
d’ordre públic on la declaració efectuada en la sentència pot decaure, de forma 
que en base a aquesta situació podem classificar les mesures executives de 
tipus personal a dos nivells, el primer, en atenció a que es tingui que aplicar 
o no l’ordre públic en executar mesures que afecten als menors d’edat o fills 
que hagin estat incapacitats i, el segon, prenen com a base la sistemàtica de la 
lei d’Enjudiciament Civil, on es poden distingir les execucions tot depenen del 
dret que es tingui que executar.

Abans de començar l’anàlisi s’ha de prendre en consideració una sèrie de 
qüestions generals que s’han posat de manifest a la doctrina judicial en relació 
a l’execució de resolucions judicials recaigudes en el plet de família:

a) No és adient acumular l’execució dels diferents pronunciaments de 
distinta naturalesa esdevinguts en una resolució recaiguda en un 
procediment de família, de forma que aquests s’han de reclamar en 
atenció als diferents tràmits i naturalesa dels diferents incompliments, 
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tenint d’instar-se i dur a terme una execució individualitzada de 
cadascun.1

b) totes les decisions que hagin estat declarades en la interlocutòria 
de mesures provisionals seran immediatament executables a través 
del procediment ordinari d’execució i no mitjançant el procediment 
d’execució provisional, en no ser susceptibles de recurs d’apel·lació2 i no 
caldrà esperar 20 dies establerts a l’article 548 de la LEC per a la seva 
execució, inclús en el supòsit de que no s’hagi notificat personalment si 
aquest constava personat al plet principal,3 el que també és d’aplicació 
a la sentència dictada al procediment principal de mesures definitives.4

c) En cas de recurs contra la sentència dictada al plet principal, les 
mesures relatives als fills com poden ser els aliments,5 règim de visites,6 

1 IV Encuentro de Magistrados y Abogados de Familia y VI Jornadas de Magistrados de 
Familia, Fiscales y Secretarios Judiciales. Conclusiones (Valencia, 26, 27 y 28 de octubre de 
2009).

2 AAP de Barcelona nº 245/2010, de la Sec. 13ª, de 23/07/2010, Recurs 596/2009, Ponent Joan 
Bautista Cremades Morant.

3 AAP de Barcelona de la Sec. 18ª, 24/2008, de 18/01/2008, Recurs 599/2007, Ponent: dolors 
Viñas Maestre; AAP de Barcelona de la Sec. 18ª, 254/2009, de 17/11/2009, Recurs 8/2009, 
Ponent: Mª José Pérez tormo i AAP de Barcelona de la Sec. 12ª, 215/2009, de 15/07/2009, 
Recurs 215/2009, Ponent: Paulino Rico Rajo.

4 AAP de Barcelona nº 68/2012, de la Sec. 18ª, de 20/03/2012, Recurs 322/2011, Ponent: Mª José 
Pérez tormo, AAP de Barcelona nº 85/2011, de la Sec. 18ª, de 1/04/2011, Recurs 436/2010, 
Ponent: Mª dolors Viñas Maestre, AAP de Barcelona nº 8/2011, de la Sec. 12ª, 8/01/2011, 
Recurs 510/2010, Ponent. Myriam Sambola Cabrer; i AAP de Barcelona nº 197/2005, de la Sec. 
12ª, 28/10/2003, Recurs 608/05, Ponent. Ana Jesús Fernández San Miguel.

 En relació a la interlocutòria de mesures AAP. de Barcelona nº 52/2006, de la Sec. 18ª, de 
22/06/2006, Recurs 443/2005, Ponent. Enric Alavedra Farrando.

5 A.A.P. Barcelona Sec. 18ª, 317/2010, de 22/12/2010, Recurs 115/2010, Ponent: Mª José Pérez 
tormo.

6 AAP de Girona, de la Sec. 2ª, 1/2004, de 05/01/2004, Recurs 452/2003, Ponent Xavier 
Cecchini Rosell en la que diu: «Cal considerar que entre els articles 525 i 774.5 de la LEC 
hi ha una clara contradicció. En el primer precepte citat s’afirma que no seran executables 
provisionalment les sentències dictades en processos sobre paternitat, maternitat, filiació, 
nul·litat de matrimoni, separació i divorci, capacitat i estat civil, excepte pel que fa referència 
als pronunciaments de contingut patrimonials d’aquestes resolucions. Per la seva banda, 
l’art. 774.5 LEC estableix que la interposició d’un recurs contra la sentència que estableixi 
les mesures definitives en els procediments de nul·litat, separació i divorci no suspendran 
l’execució de les mateixes, les quals, per tant, s’hauran d’executar.

 davant d’aquesta contradicció, s’han pronunciat algunes Audiències Provincials a favor de 
la preferència en l’aplicació de l’art. 774.5 LEC, donat que és un precepte més específic, al 
estar regulant aspectes directament relacionats amb les resolucions sobre separació, nul·litat 
matrimonial i divorci. En concret, la interlocutòria de l’Audiència Provincial de Huelva (sección 
2ª) de 2 d’abril de 2002, afirma que «este tribunal se inclina por el criterio establecido en el art. 
774 de la LEC al que considera más ajustado sobre todo en atención a la finalidad última a que 
ha de obedecer todo régimen de visitas a menores, que no es otro que el beneficio o interés de 
éstos, el cual no puede depender de que por una de las partes se haya interpuesto recurso que 
impida momentáneamente el preferente derecho del hijo a relaciones con ambos progenitores.»

 A favor també de l’aplicació de l’art. 774.5 LEC en front de l’art. 525.2 LEC hi ha la 
interlocutòria de l’Audiència Provincial de Madrid (secció 22ª) de 12 de març de 2002.

 Si bé en el present procediment els progenitors de la menor sobre la qual s’ha decidit la 
guarda i custòdia no estaven casats, això no ha d’ésser obstacle que impedeixi l’aplicació 
de dites mesures de guarda i custòdia com si es tractés de mesures definitives adoptades en 
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habitatge,7 càrregues i dissolució del matrimoni són executables 
directament en tractar-se de mesures d’eficàcia immediata (art. 738 de la 
LEC), en canvi les mesures relatives a la prestació compensatòria, divisió 
de la comunitat, indemnització per nul·litat del matrimoni o compensació 
per desequilibri patrimonial són susceptibles d’execució provisional.8

d) Les decisions de les sentències recaigudes en els processos consensuals 
no són merament declaratives, de manera que el que s’ha acordat en 
una resolució judicial consensual es pot obligar que sigui du a terme 
conforme als tràmits del procés d’execució.9

e) Per oposar a l’execució la transacció de les parts, aquesta deu constar 
necessàriament en document públic i no és suficient afirmar l’existència 
d’un acord verbal,10 sens perjudici que en algunes ocasions s’han 
acceptat com a causa d’oposició aquests pactes no escrits o els acordats 
en un document privat, sobre tot en la mesura que han estat reconeguts 
per ambdues parts.11

f) durant la tramitació de la sol·licitud d’aclariment de les resolucions 
judicials es poden executar paral·lelament aquells punts no subjectes a 
aclariment.12

el procediment de nul· litat, separació o divorci. Com a argument de dita aplicació cal citar 
l’art. 748.4º LEC que estableix que el títol primer del llibre IV, referent als procediments 
sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors, s’aplicaran en matèria de guarda i custòdia de 
menors, amb independència, per tant, del fet de si els progenitors han contret matrimoni o no. 
Argument a afegir a l’anterior es pot trobar en la lletra de l’art. 770.6º LEC a l’establir que en els 
procediments que es refereixin exclusivament sobre la guarda i custòdia de fills menors o sobre 
aliments reclamats en nom dels fills menors, per a l’adopció de les mesures cautelars que siguin 
adequades a dits procediments es seguiran els tràmits establerts en la Llei per a l’adopció de 
mesures prèvies, simultànies o definitives en els processos de nul·litat, separació i divorci.

 tanmateix, als precedents raonaments s’hi ha d’afegir el fet que les mesures de guarda 
i custòdia que es pretenen executar han estat establertes per l’autoritat judicial en un 
procediment seguit amb totes les garanties, pel que cal considerar que fins que no sigui 
revocada dita resolució, s’ha d’entendre com a definitiva.

 Per tant, donat que la mare de la menor no fa compliment d’una resolució judicial que l’obliga 
a ferlliurament de la menor al pare don XX , s’ha d’accedir a la petició d’execució provisional 
sobre aquest aspecte, essent l’autoritat judicial que ha vist el procediment en primera 
instància l’encarregat d’establir i determinar el mode i forma d’execució de dita mesura.»

7 AAP de Barcelona nº 74/2011, de la Sec. 12ª, 06/04/2011, Recurs 715/2010, Ponent Pascual 
Martín Villa.

8 AAP de Barcelona de la Sec. 12ª, 197/2005, de 28/10/2005, Recurs 608/2005, Ponent: Ana 
Jesús Fernández San Miguel; AAP de Barcelona 145/2012, de la Sec. 12ª, 17/05/2012, Recurs 
721/2011, Ponent Myriam Sambola Cabrer; AAP Barcelona Sec. 18ª, 85/2011, de 01/04/2011, 
Recurs 436/2010, Ponent: Mª dolors Viñas Maestre; AAP Barcelona Sec. 18ª, 301/2010, 
de 30/11/2010, Recurs 8/2010, Ponent: Margarita Noblejas Negrillo; i la SAP de Barcelona 
338/2008, de la Sec. 18ª, de 20/05/2008, Recurs 94/2007, Ponent: Margarita Noblejas Negrillo.

9 AAP de Lleida nº 4/2005, de la Sec. 1ª, 18/01/2005, Recurs 98/2005, Ponent Francisco Segura Sancho.
10 AAP de Barcelona de la Sec. 18ª, de 7/04/2005, Recurs 515/2004, Ponent: Margarita Noblejas 

Negrillo i AAP de Barcelona nº 234/2008, de la Sec. 12ª, 22/07/2008, Recurs 183/2008, Ponent 
Juan Miguel Jiménez de Parga Gastón.

11 AAAP Barcelona Sec. 18ª, 267/2005, de 27/10/2005, Recurs nº 264/2005 i Sec. 18ª, 90/2007, de 
4/5/2007, Recurs nº 783/2007.

12 AAP de Barcelona nº 34/2012, de la Sec. 12ª, 9/02/2012, Recurs 595/2011, Ponent Agustín 
Vigo Morancho.
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A diferència de les execucions de tipus patrimonial, les execucions 
judicials que afecten als fills menors es troben subjectes a principis d’ordre 
públic, tenint que vetllar-se i respectar-se, en tot cas, per la integritat 
personal del menor en el sentit més ampli,13 i com a conseqüència d’aquest 
fet s’ha de prendre en consideració el que es preceptua a l’article 211-6-
1 del CCCat. on s’estableix que «L’interès superior del menor és el principi 
inspirador de qualsevol decisió que l’afecti», i el que disposa l’article 236-3-1 
del CCCat.14 on es disposa que «L’autoritat judicial, en qualsevol procediment, 
pot adoptar les mesures que estimi necessàries per a evitar qualsevol 
perjudici personal o patrimonial als fills en potestat. A aquest efecte, pot 
limitar les facultats dels progenitors, exigir-los la prestació de garanties i, 
fins i tot, nomenar un administrador judicial», el que possibilita, amb certs 
límits, que el tribunal que enjudicia l’execució pugui deixar de banda el que 
s’ha declarat a la sentència o a la interlocutòria de mesures i adoptar quelcom 
que sigui més adient pel menor.

La necessitat d’execució esdevé necessària com a conseqüència de 
l’incompliment dels drets regulats a l’article 233-1-1 a), b) i c) del CCCat. que fa 
esment a la forma de conviure dels fills, l’exercici de la potestat i l’establiment 
d’un règim de relacions personals amb avis i germans; als articles 233-2-2 a) i 
c) i 233-4 del CCCat. en referència a les mesures pactades en conveni regulador 
i a les mesures definitives determinades de forma contenciosa, en relació als 
articles 233-9 i 233-1 de la mateixa norma, que fan esment al pla de parentalitat 
i l’exercici de la guarda; i per últim com a conseqüència de la possibilitat 
d’establir un règim de relacions amb els avis i germans, que s’estableix a 
l’article 233-12 del CCCat.

En aquests supòsits ens trobem que les obligacions a executar són sempre 
de «fer personalíssim» (art. 1161 del CC), ja que es tracta d’uns drets i unes 
obligacions que s’han reconegut en atenció a la qualitat i circumstàncies 
familiars de les persones, sense que sigui possible la seva substitució ni en 
la vessant subjectiva, ni en la vessant del contingut del dret, de forma que la 
finalitat de l’execució es el compliment del títol salvat que resulti perjudicial 
per l’interès del menor.

13 En relació a l’ordre públic s’ha de partir-se del principi reconegut a l’article 39 de la declaració 
dels drets del nen, proclamat per l’Assemblea General de la oNu de 20-11-1989, ratificada per 
Espanya el 30-11-1990, i en la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del 
menor, que estableixen en relació a que les decisions que adoptin els tribunals s’haurà de fer 
esment a la necessària protecció del dret dels menors atenent primordialment al benefici i 
l’interès d’aquests.

 En quant a la participació del Ministeri Fiscal és d’aplicació l’article 749-2 de la LEC.
14 El seu equivalent a la legislació estatal és l’article 158 del CC.



541L’execució de mesures personals relatives als fills menors

II. EL RèGIM dE CoMuNICACIoNS I EStAdES AMB ELS 
PRoGENItoRS

1. Motius de discrepància

Normalment aquesta mena d’incompliments són una manifestació d’un 
conflicte familiar subjacent que no s’ha resolt de forma adequada després del 
procediment judicial, de forma que la seva resolució en supòsits d’execució no 
es adient resoldre-la de forma aïllada (només judicial) i sense tenir en compte 
la resta de circumstàncies d’índole familiar o psicosocials del cas. de fet en 
aquesta mena d’execucions s’ha de tenir molt con en consideració l’element 
anímic dels intervinents, de forma que no es pot considerar que el progenitor 
no guardador tingui voluntat d’incomplir el règim d’estades i comunicacions 
si el fill es nega a la relació, ja que el que hi ha, en realitat, és un impediment 
objectiu en la execució.15

Les causes més freqüents d’incompliments en aquesta mena de supòsits són 
les següents:

1) En el cas del progenitor guardador són la malaltia del fill, els 
maltractaments o els abusos sexuals per part de l’altre progenitor o per 
algú del seu entorn, la manca de cura del fill (brutícia, delegació en un 
tercer de la cura del menor, no portar la cadireta al cotxe, portar-ho en 
motocicleta sense casc o sense tenir l’edat..), l’impagament de la pensió, la 
discrepància en el calendari de recollida, la celebració d’un esdeveniment 
important pel guardador o el fill, que el progenitor no guardador no va 
venir a recollir-ho, fer-li partícip d’activitats inadequades, etc.

2) Per part del progenitor no guardador són les raons laborals, els 
problemes de tràfic, una malaltia pròpia, l’actitud bel·ligerant del 
guardador o del seu entorn vers el progenitor no guardador, en no 
acceptar el canvi de dia i hora que es va fixar a la resolució, el que no li 
vagi bé el compliment, etc.

3) La voluntat del menor apareix també com una altra de les 
circumstàncies que s’esgrimeixen per al no compliment voluntari del 
règim d’estades i comunicacions, adduint-ne la mala relació amb el 
progenitor no guardador o amb el company de aquest, l’avorriment o el 
posicionament del menor en el conflicte dels progenitors.

I el problema d’enjudiciament esdevé normalment perquè les parts 
addueixen versions dels fets creuades, el que implica un greu problema 
de prova sobre el compliment, on s’ha d’esbrinar qui incompleix (qui és 
el culpable), com s’incompleix (la intensitat, reiteració i justificació de 
l’incompliment) i la raó última de l’incompliment (manca d’interès del 
progenitor, interferències en la relació, trasllat del menor..), el que permetrà 
cercar la millor solució en cada cas.

15 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 237/2010, de 07/10/2010, Recurs 781/2009, Ponent: Luis Francisco 
Carrillo Pozo.
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2. Naturalesa jurídica del dret i especialitats en la LEC en 
relació a la seva execució

El règim d’estades i comunicacions es un dret personalíssim del fill menor 
orientat a fomentar la seva relació personal i està, si escau, destinat a relacionar 
al menor amb el progenitor no guardador, on els creditors o beneficiaris de les 
prestacions són bàsicament els menors i la seva execució judicial haurà de seguir 
sempre com execució definitiva i no provisional16 seguint els tràmits establerts 
per a l’execució de fer personalíssima,17 regulada a l’article 709 de la LEC, amb les 
especialitats que dels apartats 2 i 3 de l’article 776 de la LEC, on es disposa que:

1) En cas d’incompliment d’obligacions no pecuniàries de caràcter 
personalíssim no procedirà la substitució automàtica per l’equivalent 
pecuniari prevista en l’apartat tercer de l’article 709 i podran, si així ho 
considera convenient l’òrgan judicial, mantenir-se les multes coercitives 
mensuals tot el temps que sigui necessari més enllà del termini d’un 
any establert en aquest precepte, tenint que destacar-se que la doctrina 
judicial ha posat de manifest que la fixació del quantum de les multes 
pecuniàries en cas d’incompliment s’ha de fer una vegada s’ha produït 
la desobediència a la interlocutòria despatxant execució i no en aquesta 
resolució, ja que per a determinar la quantia s’ha de prendre en 
consideració l’abast i l’entitat de l’incompliment,18 i que no es considera 
que tingui que imposar-se una multa, ni que sigui incompliment greu, 
que el progenitor no guardador no torni al menor en haver un pont 
festiu si aquesta situació no es reitera, de forma que en aquest casos és 
aconsellable resoldre aquestes situacions en seu de mediació.19

No obstant això i pel que fa referència als danys causats en no recollir 
a un fill durant les vacances d’estiu sense justificació, s’ha admès per la 
doctrina judicial l’execució en reclamació de danys i perjudicis causats per 
aquesta mena d’incompliment, tramitant-se pel procediment de l’article 
712 de la LEC (per tant no es reclamava el compliment del règim sinó els 
danys causats per l’incompliment), en la que es condemnà al progenitor no 
complidor al pagament de les despeses de cangur més la quantitat de sis 
euros diaris com a conseqüència de les despeses de manutenció estimades, 
declarant expressament que el fet de que encara que es pagués la pensió 
alimentària durant el mes de vacances o que els avis estiguessin molts dies 
amb el menor, no obstava la declaració d’aquesta indemnització.20

2) L’incompliment reiterat de les obligacions derivades del règim de visites, 
tant per part del progenitor guardador com del no guardador, podrà 
donar lloc a la modificació pel tribunal del règim de la guarda del 

16 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 156/2007, de 19/07/2007, Recurs 320/2006, Enric Anglada Fors.
17 AAP de Lleida Sec. 1ª, 2/2005, de 14/01/2005, Recurs 90/2004, José Mª Pocino Moga.
18 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 128/2011, de 22/06/2011, Recurs 928/2010, Myriam Sambola 

Cabrer.
19 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 298/2007, de 03/12/2007, Recurs 594/2007, Mª José Pérez tormo.
20 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 122/2005, de 14/06/2005, Recurs 328/2005, Juan Miguel Jiménez 

de Parga.
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menor, tenint que ressenyar que la doctrina judicial ha manifestat sobre 
aquest extrem que:
a) Es podrà declarar la modificació de la guarda21 o del règim d’estades 

i comunicacions en el propi procediment d’execució22 sempre i 
quan l’incompliment sigui reiterat i no puntual,23 sens perjudici de 
que si el que en realitat ha passat ha sigut un canvi substancial de 
circumstàncies –com per exemple el canvi de domicili del menor a 
un altre població24 o un canvi de l’horari laboral del progenitor que 
impedeix el seu exercici-,25 els progenitors tindran que tramitar un 
procediment de modificació de mesures definitives,26 regulat als 
articles 233-7 del CCCat. i 775 de la LEC, on es podran sol·licitar 
durant la seva tramitació que es dictin mesures provisionals, de 
conformitat a l’article 233-1 del CCCat. 27

b) també es podrà oposar una malaltia com causa per al no lliurament 
reiterat del menor, en cas de que es produeixi un ingrés hospitalari.28

21 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 2/2012, de 10/01/2012, Recurs 1126/2010, Ponent: Mª José Pérez 
tormo.

22 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 128/2011, de 22/06/2011, Recurs 928/2010, Ponent: Myriam 
Sambola Cabrer.

 Sobre la possible decisió de reformar la guarda del menor durant el procediment d’execució, 
l’AAP de tarragona Sec. 1ª, 132/2004, de 9/127/2004, Recurs 383/2004, Ponent: José Luis 
Portugal Sainz, on es diu que: «II.-...la posibilidad que el precepto establece de modificar el 
régimen de guarda y visitas, en sede del tratamiento especial de la ejecución en materia de 
familia debe ser utilizada con prudencia por los tribunales, pues tal facultad discrecional 
debe ser sopesada y razonada y sólo cuando represente un riesgo real para los menores 
procederá la modificación, sobre la base del principio del interés del menor, es por ello 
que la ejecución forzosa de la sentencia debe ejecutarse sin perjuicio de las medidas que se 
adopten al ejecutarla conforme a la ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas 
que establece la ley y a través de los procedimientos atinentes a las circunstancias que 
concurran».

23 AAP de tarragona Sec. 3ª, 136/2005, de 19/07/2005, Recurs 165/2005, Ponent: Mª Angeles 
García Medina.

24 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 28/2008, de 28/01/2008, Recurs 489/2007, Ponent: Mª dolors 
Viñas Maestre.

25 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 54/2007, de 15/02/2007, Recurs 908/2006, Ponent: Juan Miguel 
Jiménez de Parga Gastón..

26 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 130/2012, de 04/05/2012, Recurs 726/2011, Ponent: José Pascual 
ortuño Muñoz.

 En relació a la licitud del trasllat d’un menor a Alemanya declarat pels tribunals alemanys 
com a fet justificat sobrevingut i posterior a la sol·licitud d’execució pel pare que impedeix 
el reintegrament de la menor al seu lloc de residència a Barcelona veure l’AAP de Barcelona 
Sec. 12ª, 207/2011, de 2/11/2011, Recurs 1192/2010, Ponent: Myriam Sambola Cabrer.

27 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 130/2012, de 04/05/2012, Recurs 726/2011, Ponent: José Pascual 
ortuño Muñoz.

 En relació a la licitud del trasllat d’un menor a Alemanya declarat pels tribunals alemanys 
com a fet justificat sobrevingut i posterior a la sol·licitud d’execució pel pare que impedeix 
el reintegrament de la menor al seu lloc de residència a Barcelona veure l’AAP de Barcelona 
Sec. 12ª, 207/2011, de 2/11/2011, Recurs 1192/2010, Ponent: Myriam Sambola Cabrer.

28 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 14/2010, de 26/01/2010, Recurs 185/2009, Margarita Noblejas 
Negrillo.
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c) L’incompliment reiterat del règim de comunicacions afegit al fet de 
que no es dugui al menor a l’escola podria donar lloc a que s’incorri en 
aquesta causa de modificació de la guarda d’un progenitor a l’altre.29

d) S’haurà de prendre en consideració en aquests supòsits que, com al 
règim general de modificació dels efectes de sentència, el canvi del 
règim de guarda només és possible si resulta necessari a l’interès del 
menor i que, a més, aquest canvi no pot ser declarat com una sanció 
contra l’actuació del progenitor que incompleix.30

e) En cas de manca de col·laboració reiterada pel progenitor guardador 
en lliurar al fill31 així com en supòsits d’incoació de diligències 
penals32 contra el progenitor no guardador per un delicte que afecti 
al menor, es podrà decretar la intervenció dels Punt de trobada, 
de forma que la comunicació es farà sota la supervisió del personal 
tècnic, que haurà de comunicar el desenvolupament de les relacions i 
les incidències que pugui haver.

f) S’ha admès l’execució i modificat el règim d’estades en portar el 
progenitor no guardador al seu fill en un vehicle sense tenir permís 
de conduir.33

3. Procediment judicial d’execució de lliurament dels fills 
menors

Per a la reclamació executiva del lliurament dels menors o per instar el seu 
retorn s’haurà d’estar, en primer lloc, al que estableixen els arts. 699 i 705 LEC, 
que fan referència a la demanda executiva, termini d’espera, interlocutòria 
despatxant execució34 i contingut. A aquesta mena de procediments no és 
possible la sol·licitud de diligències preliminars en no estar contemplada a la 
norma aquesta possibilitat.35

A la interlocutòria per la qual es despatxi execució es requerirà a l’executat 
perquè, dins del termini que el jutjat estimi adient, es lliuri al menor a 
l’altre progenitor en compliment de la resolució judicial. En el requeriment, 
el jutge podrà advertir al demandat amb l’utilització de constrenyiments 
personals o multes pecuniàries en cas d’incompliment dins de termini (art. 

29 AAP de Girona Sec. 2ª, 59/2009, de 11/03/2009, Recurs 607/2008, Jose Isidro Rey Huidobro.
30 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 268/2008, de 27/10/2008, Recurs 180/2008, Mª dolors Viñas 

Maestre.
31 AAP de Barcelona Sec. 12ª, de 13/10/2003, Recurs 536/2003, Jose Luis Valdivieso.
32 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 6/2008, de 14/01/2008, Recurs 1258/2007, Juan Miguel Jiménez 

de Parga.
33 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 128/2009, de 30/04/2009, Recurs 871/2008, Pascual Martín Villa.
34 Sobre l’esquema procedimental de l’execució utRERA GutIÉRREZ destaca que el 

procediment és tècnicament inadequat, donat el fet de que es despatxa d’execució pel que 
diu una de les parts, sobre una prestació de fer on n’hi ha un menor, sense analitzar la seva 
procedència, motiu pel qual advoca per que es doni trasllat previ a l’executat per a que es 
manifesti abans de despatxar la execució.

35 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 42/2006, de 03/03/2006, Recurs 996/2005, Jose Pascual ortuño.
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699-2 de la LEC), i que en cas de reiterar-ne de nou la situació es podrà donar 
lloc a la modificació del règim de guarda, tanmateix a la interlocutòria es 
posarà de manifest que en el termini de deu dies l’executat podrà efectuar 
manifestacions, a manera de singular forma d’oposició, dels motius processals i 
de fons pels quals es nega a fer el que el títol judicial disposa.

després del tràmit d’oposició hi haurà un trasllat de l’escrit del demandat 
per cinc dies a la part executant perquè impugni el que s’ha manifestat a 
l’oposició i el jutjat tindrà que resoldre si admet o denega l’execució, de forma 
que si es constata que no hi ha cap impediment per a complir el règim, el jutjat 
ordenarà al progenitor guardador (o no guardador si és el cas) que es compleixi, 
amb la possibilitat d’assistència especialitzada (per exemple si es diu que és el 
menor qui s’hi oposa), o en els casos més greus amb intervenció policial i, en el 
seu cas, la imposició de multes coercitives.

Si n’hi ha certa problemàtica o impediment pel canvi immediat de la guarda 
sense que existeixi cap causa que aconselli modificar el seu atorgament (en el 
cas de tractar-se de l’incompliment de no guardador mitjançant la suspensió 
del règim de relacions), la interlocutòria vetllarà per superar els obstacles tot 
determinant un règim de relacions amb intervenció de personal especialitzat 
del servei tècnic (progenitor amb dificultat pel desenvolupament de les seves 
funcions o control i seguiment per l’equip psicosocial); i per últim si s’observa 
un factor de risc pel menor (progenitor afecte a drogoaddicció, alcoholisme, 
malaltia contagiosa, infermetat psíquica,36 ingrés en un centre penitenciari..) 
s’haurà de suspendre l’execució de l’atribució de la guarda o modificar-la 
temporalment (0 en el seu cas suspendre del règim de comunicacions si és el 
progenitor no guardador), o fent que les comunicacions es produeixin sota la 
supervisió del Punt de trobada.

En relació als motius d’oposició, la LEC no regula cap causa d’oposició 
específica a l’execució, de forma que tindrem que adreçar a les causes 
d’oposició generals recollides a l’article 556 de la LEC (compliment del que 
s’ha ordenat a la resolució, la caducitat de l’acció executiva i els pactes o 
transaccions aconseguits en document públic), a les que tindrem que afegir 
totes aquelles causes que en general esdevinguin en benefici i protecció del 
fill menor, ja que a l’article 236-2 del CCCat. estableix que l’òrgan judicial pot 
adoptar en qualsevol procediment les mesures que estimi necessàries per a 
evitar qualsevol perjudici personal als fills en potestat, inclús tot limitant les 
facultats dels progenitors.

Els motius que, a grans trets es solen adduir com oposició a aquesta mena 
de procediments executius són:

1) En relació al compliment de l’obligació s’ha posat de manifest per la 
doctrina judicial que:
a) No serà causa d’oposició a l’execució que el menor sigui recollit 

puntualment del centre educatiu, de l’habitatge del guardador o del 
Punt de trobada per familiars del progenitor (avis, germans..) no 

36 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 129/2012, de 04/05/2012, Recurs 1157/2011, Myriam Sambola 
Cabrer.
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guardador, en ser una situació habitual en el desenvolupament del 
règim de comunicacions i estades.37

b) S’admet l’execució en la que obliga al progenitor guardador a què 
compleixi l’obligació declarada en sentència de portar els fills menors 
a veure el seu pare que es troba ingressat a la presó, així com que li 
comuniqui totes les informacions relatives a l’escolarització i sanitat 
d’aquests.38

c) Pel que fa referència a la caducitat de l’acció executiva, s’ha de tenir 
en consideració de que es tracta d’un dret-deure de tracte successiu, 
de forma que es reprèn cada vegada que s’incompleix.39

d) No es pot condicionar el compliment del règim de comunicacions i 
estades al pagament dels aliments pel progenitor no guardador.40

e) No pot ser objecte d’execució l’obligació d’avisar el progenitor 
no guardador de que el menor està malalt a fi d’evitar que vagi a 
recollir-lo innecessàriament.41

f) En relació a l’oposició adduint un acord per a modificar les dates 
d’estada en període de vacances d’estiu, s’ha posat de manifest que 
aquesta mena d’acord ha de ser exprés i clar i no s’admet la seva 
oposició a l’execució adduint acord tàcit.42

g) En cas de guarda compartida no s’ha admès com causa d’oposició 
pel compliment, que un progenitor hagi canviat de domicili a un 
lloc més llunyà del centre educatiu, circumstància que es tindrà que 
enjudiciar a un procediment de modificació de mesures.43

2) L’existència d’un perill concret i real per a la salut física, psíquica o 
moral del fill en cas de que es compleixi la resolució judicial, el que fa 
que, en base al principi d’interès superior del menor no sigui adient 
executar la resolució,44 com poden ser els supòsits les males relacions 
amb la nova parella del progenitor que causin problemes al menor, 

37 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 154/2011, de 21/07/2011, Recurs 470/2010, Juan Miguel Jiménez 
de Parga, i de la mateixa Sala i AAP de Barcelona 154/2011, de 21/07/2011, Recurs 470/2010.

38 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 138/2012, de 10/05/2012, Recurs 662/2011, Agustín Vigo Morancho.
39 En relació a aquesta situació en relació al dret de comunicacions amb uns avis l’AAP de 

Barcelona Sec. 18ª, 100/2010, de 13/04/2010, Recurs 832/2009, Mª José Pérez tormo.
40 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 28/2008, de 28/01/2008, Recurs 489/2007, Mª dolors Viñas Maestre.
41 AAP de Barcelona Sec. 18ª, de 03/03/2005, Recurs 517/2004, Josep Mª Bachs i Estany.
42 AAP de Girona Sec. 1ª, 95/2012, de 24/05/2012, Recurs 589/2011, Ponent: Fernando Ferrero 

Hidalgo.
43 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 113/2012, de 22/05/2012, Recurs 657/2011, Ponent: Mª José Pérez 

tormo.
44 StS 903/2005, de 21/11/2005, Recurs 5030/2000, Ponent Alfonso Villagomez Rodil:“El 

derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos de presentarse peligro concreto y real para 
la salud física, psíquica o moral del menor (Sentencias de 30-4-1991, 19-10-1992, 22-5 y 21-
7-1993) y en este sentido se ha pronunciado el Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 
1992, aunque con referencia a los divorcios de parejas europeas que no tuviesen la misma 
nacionalidad, para establecer que el derecho de visitas ha de suspenderse cuando se pone 
con elevada probabilidad directa y seriamente en peligro la salud del hijo en todas sus 
dimensiones y lo mismo si existe una resolución incompatible ya ejecutable al respecto.»
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l’absència de relació perllongada amb el progenitor no guardador tot 
debilitant els lligams afectius, o els supòsits de violència familiar contra 
el progenitor presenciats pel menor o de violència directa contra el 
menor.45 En relació a aquestes causes d’oposició s’ha dit a la doctrina 
judicial que:
a) No admet l’execució en un supòsit en el que el progenitor no 

guardador es desinteressà del seu fill durant cinc anys i aquest té ja 
16 anys i es troba a prop de la seva emancipació.46

b) Si com a conseqüència de l’incompliment del progenitor guardador 
s’ha tramitat un judici de faltes i aquest ha estat absolt, això no 
significa que es pugui considerar il·lícita la seva actuació en la 
jurisdicció civil.47

c) No s’ha admès despatxar execució contra el progenitor guardador 
si n’hi han obertes unes diligències penals prèvies per presumptes 
maltractaments al menor i la seva possible existència ha estat 
corroborada per la prova practicada al procediment executiu.48

3) un canvi significatiu de les circumstàncies que es tingueren en 
consideració a l’adoptar la resolució que es té que executar i que són 
rellevants respecte als interessos del fill menor i que aconsellen la 
suspensió de l’execució.49

45 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 188/2008, de 10/07/2008, Recurs 985/2007, Ponent: Mª dolors 
Viñas Maestre.

46 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 42/2006, de 03/03/2006 Recurs 996/2005, Jose Pascual ortuño.
47 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 302/2010, de 15/12/2010, Recurs 548/2010, Juan Miguel Jiménez 

de Parga.
48 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 188/2008, de 10/07/2008, Recurs 985/2007, Mª dolors Viñas 

Maestre.
49 En relació a la suspensió de l’execució d’un règim de guarda compartida pendent un recurs 

d’emparament, l’AtC 336/2007, Sala 2ª, de 18/07/2007, Recurs 10383/2006 manifesta:«El 
mismo art. 56.1 LotC, después de establecer esta regla, remite a un juicio motivado 
de ponderación, en el cual hay que confrontar, de un lado, el perjuicio que se causaría al 
recurrente como consecuencia de la eficacia de la resolución recurrida, y, de otro, el 
perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión de la ejecución de aquélla. 
Por consiguiente, con relación a los casos en que puedan resultar afectados los intereses 
de un menor, con arreglo a la doctrina de este tribunal, «la ponderación de intereses en 
juego para decidir acerca del otorgamiento o denegación de la suspensión instada debe ser 
extremadamente cuidadosa y subordinada en todo caso a la protección jurídica de la persona 
y de los derechos de personalidad de los menores afectados», resultando «que la protección 
de los derechos e intereses de los menores queda de momento mejor garantizada por el 
mantenimiento y la no alteración de su ámbito afectivo y de convivencia actual durante la 
tramitación del recurso de amparo», ya que los sucesivos cambios de su entorno afectivo y 
de convivencia podrían causarles graves perjuicios en su personalidad en formación (AAtC 
21/2002, de 25 de febrero, FJ 3; 148/2002, de 23 de julio, FJ 3; 273/2003, de 22 de julio, FJ 3, 
198/2004, de 26 de mayo, FJ 1; 108/2005, de 14 de marzo, FJ 1).

 2. teniendo en cuenta lo dicho, y a los solos efectos del presente incidente de suspensión, 
hemos de observar en el caso que nos ocupa que la Sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 29 de Madrid, confirmada por la Audiencia Provincial, acordó 
la modificación del régimen de guarda y custodia de las menores por la madre establecido 
por la Sentencia de separación (27 de mayo de 1999) y por la posterior de divorcio (15 de 
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4) I per últim la negativa del fill de relacionar-se amb el progenitor, tenint 
que destacar-se alguns supòsits enjudiciats en els que s’ha manifestat 
que:
a) La voluntat del menor de no veure al progenitor pot justificar 

l’incompliment del règim d’estades i comunicacions si a més 
n’hi ha una impossibilitat material de relacionar-se com a 
conseqüència de l’extraordinària llunyania dels domicilis, 
si bé aquesta situació dona lloc a que no s’imposi cap sanció al 
progenitor guardador, no pot significar l’arxiu de les actuacions, 
sinó a que continuï la tramitació del procediment executiu i 
es requereixi a l’Equip tècnic d’Assessorament Familiar per 
a que intervingui i determini una teràpia de seguiment per 
recompondre la relació amb el fill.50

també s’ha considerat justificat l’incompliment si el motiu era que el 
fill volia preparar la selectivitat. 51

b) No serà causa d’oposició l’empipament del menor amb el progenitor 
no guardador, ni tampoc que no vulgui veure’l ni viure amb ell amb 
el seu domicili, ja que per a superar aquesta mena de situacions 
cal una actitud activa i col·laboradora del progenitor guardador i 
recolzar amb una actuació passiva l’incompliment del menor en 
aquests casos esdevé un incompliment de la resolució judicial.52

c) No es pot considerar aquesta mena d’oposicions si la voluntat del fill 
menor es troba mediatitzada pel progenitor guardador.53

d) La reclamació executiva es pot endegar encara que el fill tingui 
17 anys, de fet la reiteració en l’incompliment del progenitor 
guardador durant un llarg període de temps, inclús en el cas 

febrero de 2001), mediante su sustitución por un sistema de custodia compartida (rectius: 
alterna) de las menores a cargo de ambos progenitores, uno residente en Madrid (el padre) 
y el otro en Barcelona (la madre, ahora recurrente), ordenado por años o cursos escolares 
alternos, atribuyendo al padre el primer período de guarda y custodia alterna de las menores 
correspondiente al año escolar 2005-2006. de donde resulta que actualmente (curso 2006-
2007) se hallan bajo la guarda y custodia de su madre, a quien correspondía con anterioridad 
al pronunciamiento de la resolución que acuerda la modificación de las medidas de divorcio 
que está en la base de la queja planteada en el presente recurso de amparo en relación con 
la denegación de exploración judicial de las menores. dicha situación fáctica, existente en 
el momento en el que debemos pronunciarnos sobre la medida de suspensión interesada, 
conduce a la aplicación de la doctrina reseñada, que debe ser mantenida, dado que la 
salvaguarda de los derechos e intereses de las menores queda de momento mejor garantizada 
por el mantenimiento y la no alteración de su ámbito afectivo y de convivencia actual 
durante la tramitación del recurso de amparo a la espera de lo que pueda decidirse sobre el 
fondo de la queja formulada y las consecuencias que de dicha decisión puedan derivarse para 
la situación de las menores.»

50 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 73/2007, de 01/03/2007, Recurs 782/2006, Juan Miguel Jiménez de 
Parga.

51 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 106/2012, de 12/04/2012, Recurs 622/2011, Joaquín Bayo delgado.
52 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 146/2007, de 18/07/2008, Recurs 1017/2007, Mª dolors Viñas 

Maestre i AAP de Barcelona Sec. 12.ª, 130/2012, de 4/05/2012, Recurs 726/2011. Jose Pascual 
ortuño.

53 AAP de tarragona Sec. 1ª, 36/2007, de 02/05/2007, Recurs 384/2006, Jose Luis Portugal Sainz.
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de que al final no hagués estat possible la recuperació de la 
relació amb el fill en complir aquest els 18 anys justifica la 
imposició de les costes de l’execució, en la mesura en què la 
guardadora no acredità haver intentat assegurar l’efectivitat 
de la relació, una obligació en el compliment de la qual han de 
col·laborar necessàriament tots dos progenitors de forma rigorosa 
i responsable davant la importància que per a un adequat 
desenvolupament de la personalitat del fill. 54

4. Lliurament de roba i estris personals del fill com a 
conseqüència del règim d’estades i comunicacions

un dels problemes que es donen a vegades és el lliurament o el retorn del 
menor sense entregar la seva roba, equipament escolar o esportiu, medicina, 
material educatiu i els estris personals d’aquest. En aquest casos, per a 
plantejar-se l’execució resulta necessària que hagi una declaració expressa 
en la resolució judicial, de fet de no existir aquesta declaració, ni tan sols 
seria possible la tramitació d’un incident al respecte ja que la regulació de 
les qüestions incidentals no és aplicable a les discrepàncies entre les parts al 
marge del procés.55

de plantejar-se l’execució, la tramitació hauria de seguir el procediment 
relatiu a l’entrega de coses mobles genèriques o indeterminades que es regula 
a l’article 702 de la LEC. i, com al supòsit anterior, es requerirà al demandat 
per a la seva entrega en un termini de temps, amb l’advertiment de l’imposició 
de constrenyiments personals o multes pecuniàries en cas d’incompliment, de 
forma que si el demandat no s’ha oposat a l’execució i no ha lliurat els béns, o 
si ho ha fet i no s’ha acceptat la oposició, l’òrgan judicial podrà d’adoptar les 
següents mesures:

a) El seu lliurament de la forma prevista pels supòsits d’entrega de béns 
mobles determinats (procediment que es troba regulat a l’article 701 de 
la LEC).

b) demanar al jutjat que li faculti per a adquirir les coses genèriques 
i indeterminades no lliurades a costa de l’executat, moment al qual 
l’òrgan judicial haurà d’acordar l’embargament de béns suficients per 
sufragar l’adquisició, de la qual l’executant haurà de donar compte 
justificat a l’òrgan judicial.

c) Per la substitució directa per l’equivalent pecuniari, mes els danys i 
perjudicis derivats de l’incompliment del lliurament, que es liquidaran 
de conformitat al procediment previst als articles 712 i següents de la 
LEC.

54 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 277/2011, de 19/12/2011, Recurs 907/2010, Ana Mª Garcia Esquius.
55 AAP de Barcelona Sec. 12.ª, 265/2006, de 16/11/2006, Recurs 375/2006. Jose Pascual ortuño.
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5. Resolució dels conflictes parentals mitjançant la mediació, 
la intervenció dels serveis tècnics i el punt de trobada

Com he assenyalat al principi d’aquest apartat, la resolució de conflictes 
d’execució en seu de relacions parentals no només té una vessant jurídica, 
sinó que a més té unes perspectives emocionals i afectives que a vegades no 
poden ser resoltes només amb l’aplicació estricta de la norma, i en tal sentit la 
imposició de multes o, si escau, la modificació del règim de guarda en ocasions 
no esdevé ni útil ni possible d’executar.

Com tampoc ho resol la intervenció de les forces de seguretat, que sol 
ser traumatitzant per als menors, entre altres coses perquè associen al seu 
subconscient a la policia amb l’obligació de realitzar per la força una cosa 
que no desitgen, provocant fins i tot moltes vegades la rebel·lia davant l’ordre 
judicial; ni tampoc el recurs de remetre testimoniatge de les actuacions al jutjat 
amb funcions de guàrdia amb la finalitat de procedir a obrir diligències per la 
comissió d’un delicte de desobediència al mandat judicial, ja que normalment 
això no fa altre cosa que traspassar el problema a una altre jurisdicció, però no 
impedirà ni la rebel·lia del nen que no desitja les visites, ni tampoc resoldrà 
res l’ingrés a la presó del progenitor que es resisteix a complir amb el mandat 
judicial, quan en realitat del que es tracta és de satisfer la necessitat del menor 
a tenir relació amb tots dos progenitors.

Per tot plegat cal pensar que en aquest terreny de la relacions entre 
progenitors i fills ha de moure’s amb una gran cautela, vetllant per les 
necessitats dels menors i plantejar la resolució dels problemes derivats de 
l’execució de la resolució judicial tot depenen dels fets concrets, de la intensitat 
i de la gravetat derivada de l’execució.

La tutela judicial d’aquests supòsits, depenent de la seva naturalesa, 
moltes vegades es pot dur a terme no directament pel jutjat, sinó mitjançant 
la delegació als serveis auxiliars dependents d’aquest, com són el servei de 
mediació, la intervenció del servei social d’assistència (a Catalunya és el 
SAtAF) o la del Punt de trobada familiar (StPt), i la seva intervenció podria 
venir imposada pel jutjat sota la prevenció de multa coercitiva de l’article 776-
2ª, en tractar-se d’una obligació personalíssima no pecuniària.

una de les novetats més importants que ha introduït el text del CCCat. i 
que, a la vegada, hores d’ara es troba a faltar la seva no inclusió a la LEC, és 
la remissió expressa a la intervenció dels serveis socials i els punts de trobada 
familiar,56 així l’article 233-13 del CCCat. i la disposició Addicional Setena de 

56 Pel que fa referència a la diferència de les tasques desenvolupades pel SAtAF i pel Punt de 
trobada familiar la SAP de Barcelona, Sec. 18ª, de 09/03/2007, Recurs 849/2006, Ponent Mª José 
Pérez tormo, tot destacant que els òrgans judicials no deleguen les seves funcions a aquests 
organismes i que tan sols cerquen el seu assessorament i col·laboració, posant de manifest 
que: «...a este respecto debe tenerse en cuenta que de conformidad al art. 117,3 de la C.E. y 
2 de la L.o.P.J., es a los Jueces y tribunales a quienes corresponde juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado, de forma exclusiva, sin que puedan por tanto, delegar sus funciones jurisdiccionales 
a otras entidades como pueden ser los Puntos de Encuentro, o los Gabinetes psicosociales, 
cuya función es, entre otras, la de asesorar a los Jueces sobre las situaciones o relaciones 
familiares sobre las que aquéllos deben adoptar medidas referidas a la tutela judicial que 
se les ha requerido. Los Gabinetes psicosociales adscritos a los Juzgados tienen los medios 
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la Llei 25/2010, del 29 de juliol, estableix que l’autoritat judicial pot confiar 
i delegar la supervisió del règim de relacions personals a la xarxa de serveis 
socials, perquè es faci un seguiment de la situació familiar.

5.1. La mediació familiar57

L’article 233-6-1 i 3 del CCCat. i en les disposicions addicionals cinquena 
(unió estable de parella) i setena (supervisió del règim de relacions personals) 
de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a la persona i la família, així com també els articles 19-4 i 770-7 de la 
LEC, admeten que les parts puguin, en qualsevol fase del procediment i de 
forma voluntària, sotmetre les seves discrepàncies a mediació, facultat aquesta 

adecuados para realizar informes sobre las relaciones materno y paterno-filiales, de forma 
más amplia en su visión que la que puede aportar el Punt de trobada en el que se realicen las 
visitas concretas con el progenitor no custodio.Los informes de los Punts de trobada podrán 
circunscribir su visión, y por tanto sus informes, únicamente a tales visitas, la forma en que 
se han desarrollado, las ausencias en su caso, de alguno de los intervinientes, y la evolución de 
las mismas, su valoración por los profesionales, tanto si se efectúan las visitas en dicho Centro, 
como valorando las reacciones de los menores en los momentos de las entregas y recogidas 
por sus progenitores, si ese es el servicio que se les ha encomendado, formulando propuestas 
sobre la modificación de las visitas o en su caso, la terminación del servicio. Pero en ciertos 
casos será conveniente que sean los Gabinetes psicosociales quienes realicen la intervención e 
informen al Juzgado, pues pueden aportar una visión más amplia de la problemática familiar, 
y del seguimiento de los casos cuando así se acuerde, haciendo referencia en sus informes a la 
reorganización y adaptación de todos los miembros de la familia a la nueva dinámica tras la 
crisis, el cumplimiento de la sentencia y la forma en que cada uno de ellos la está cumpliendo o 
los acuerdos a los que son capaces de llegar, y la forma en que recuperan las responsabilidades 
parentales, pudiendo además favorecer y ayudar a recuperar las relaciones paterno-filiales 
conforme a las nuevas circunstancias que se presentan tras la crisis de la pareja. Pueden incluir 
además, en sus informes la intervención o influencia que realiza el progenitor custodio, otros 
miembros de la familia extensa, o sin ser familiares, otras personas que tengan relación directa 
con los menores, así como las vivencias de los menores muestren en la escuela, el seguimiento 
de tales vivencias por los psicólogos, si los menores llevan a cabo alguna terapia, etc. En 
definitiva los informes del Gabinete psicosocial darán una visión de la evolución de la familia, 
lo que sin duda tendrá influencia en las decisiones que se adopten respecto de los menores, 
cuyo interés es el que debe prevalecer en este tipo de procedimientos.»

57 Legislació a tenir en consideració en matèria de mediació és la següent:
 1. Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (doGC núm. 5432 - 

30/07/2009).
 2. Reial decret 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. (BoE 

núm. 56 06/03/2012).
 3. directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, sobre certs 

aspectes de la mediació en assumptes civils i mercantils (diari oficial de la unió Europea L 
136/3, de 24/05/2008).

 4. ordre JuS/484/2006, de 17 d’octubre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de 
mediació familiar ((doGC núm. 4746, de 24.10.2006).

 5. ordre JuS/237/2002, de 3 de juliol, per la qual es regulen el contingut i el procediment 
d’homologació dels cursos de formació específica en matèria de mediació familiar (doGC 
núm. 3641, de 23.5.2002, i doGC núm. 3867, de 17.4.2003).

 6. decret 139/2002, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de mediació familiar de 
Catalunya, i correcció d’errors al decret esmentat

 7. Recomanació núm. R (98)1 del Comitè de Ministres als Estats membres, de 21 de gener de 
1998, sobre la mediació familiar (Aprovada pel Consell de Ministres el 21 de gener de 1998, a 
partir de la 616 reunió dels delegats dels ministres).
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que segons la legislació catalana també té l’òrgan judicial, tot remetent a les 
parts a una sessió informativa, si considera que la controvèrsia es pot resoldre 
amb un acord extrajudicial, possibilitat aquesta la inclusió de la quan també 
es preveu al pla de parentalitat per a resoldre diferències derivades de la seva 
aplicació (article 233-9-3 del CCCat.).

Al nostre País, el Centre de Mediació de dret Privat de Catalunya, creat per 
la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, és una 
institució pública adscrita al departament de Justícia, que organitza el servei 
públic de la mediació, i que té com a principals objectius fomentar i difondre 
la mediació i facilitar-hi l’accés a tots els ciutadans, estudiar les tècniques de 
mediació, gestionar el Registre general de persones mediadores en l’àmbit 
familiar i el Registre general de persones mediadores en els àmbits de dret 
privat, designar la persona mediadora, fer el seguiment del procediment, 
homologar els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de 
mediació, i organitzar el servei públic.

Aquest servei es caracteritza per la voluntarietat, en la mesura que sense 
la voluntat de les parts la mediació no és possible; la confidencialitat, de forma 
que el contingut de les sessions i la informació que hagi pogut sorgir al decurs 
de la mediació queda reservada entre les parts i el mediador;58 la imparcialitat 
de la persona mediadora; i la neutralitat, en referència a la no-ingerència del 
mediador respecte als acords finals.

5.2. El Servei de Punt de trobada familiar59

El Servei tècnic de Punt de trobada (StPt) és un servei temporal destinat 
a donar compliment dels drets de relació i comunicació dels infants amb els 
seus familiars, en cas de separació o divorci dels progenitors o d’exercici de la 
tutela per part de l’Administració, que s’hagi establert mitjançant resolució 
judicial o ordre administrativa.

El seu origen es troba als «Point-Rencontre» creats a França a finals 
dels anys 80 com una eina per restablir i mantenir les relacions familiars, a 
diferencia del sistema nord-americà, on es crearen per al control d’aquestes 
comunicacions i com lloc segur on fer-les.

Els destinataris del servei en l’àmbit que estem estudiant són els progenitors 
implicats en processos judicials que presentin dificultats o limitacions en 
algun àrea de la capacitat parental, derivades de les circumstàncies familiars 
o d’alguna problemàtica personal i/o social, que fan recomanable que el 
compliment del règim de visites es realitzi en un entorn supervisat i neutral.

Les funcions del StPt són dur a terme el lliurament i retorn dels menors per 
part del progenitor, supervisar la visita entre fills i el progenitor no guardador, 
facilitar l’espai i el material, sota el control i tutela del personal tècnic, per a la 
trobada dels progenitors amb els seus fills, entrevistar els familiars implicats 

58 No obstant tinguis en consideració que, tal i com afirma la StS. Sec. 1ª, 109/2011, de 
2/03/2011, Recurs 109/2011. Antonio Salas Carceller, l’aportació de les actes de la mediació a 
un judici per una de les parts no és una prova il·lícita, ja que la confidencialitat del contingut 
de la mediació l’ha de sostenir el mediador i no les parts.

59 Les seves funcions es troben regulades al decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics 
de punt de trobada.
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en el règim d’estades i comunicacions, fer el seguiment de l’expedient on es farà 
constar el compliment o incompliment de la resolució judicial pels progenitors 
i les incidències que puguin produir-se durant el lliurament i recollida i, en 
cas de relacions supervisades, el control que es dugui a terme; la seva utilitat 
també esdevé en ocasions adient per ajudar a aclarir dubtes en relació a la 
resolució (vacances, ponts, etc.), gestionar dificultats en ajustos d’horaris, 
plantejar conjuntament alternatives en els casos més conflictius i mantenir 
una via de seguiment judicial tot informant-li dels incidents.

5.3. L’Equip d’Assessorament Tècnic en l’àmbit de família

La seva finalitat és essencialment normalitzar les relacions en el grup 
familiar per a facilitar la relació del menor amb els dos progenitors i la seva 
intervenció està recomanada quan el nivell de conflicte entre els adults és 
elevat i està perjudicant als fills, normalment, mitjançant l’alteració del seu 
règim de comunicació amb un o tots dos progenitors.

Intervenen normalment quan la resta dels recursos externs del Jutjat, 
fonamentalment, el Punt de trobada familiar i els Serveis de Mediació, no 
són suficients medis per a resoldre els conflictes, no poden actuar o resulten 
ineficaços.

Per la seva importància s’han de destacar els informes d’avaluació i 
seguiment emesos per l’Equip d’Assessorament tècnic en l’àmbit de família 
(SAtAF), que es un òrgan de l’administració de la direcció General de 
Recursos de l’Administració de Justícia depenent del departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, que es troba format un equip de professionals 
format per treballadors socials i psicòlegs, i la seva funció és la d’auxiliar als 
òrgans judicials, tot emetent informes en relació a la situació dels menors, on 
s’estudien les relacions i els vincles familiars del menor, el seu estat psicològic, 
la seva percepció de la situació esdevinguda i la incidència del conflicte 
parental.

Pel que fa referència al seguiment del règim d’estades i comunicacions, 
és molt adient la seva incoació en procediments d’execució on s’afirma que el 
menor s’hi oposa a la relació,60 i inclús a vegades els informes d’aquesta entitat 
atorgats durant la tramitació d’una execució, aconsellen una modificació del 
que s’ha establert a la resolució judicial en benefici del menor, doncs bé, que el 
jutjat assumeixi d’ofici aquest canvi en aquesta fase processal no es considera 
una vulneració del principi de seguretat jurídica ni de tutela judicial efectiva 
en base al que estableix l’article 236-3 del CCCat.61

60 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 126/2009, de 30/04/2009, Recurs 318/2008, Pascual Martin Villa i 
la SAP de Barcelona Sec 12ª, 416/2008, de 17/06/2008, Recurs 86/2008, Juan Miguel Jiménez 
de Parga.

61 En relació a un règim de comunicacions amb els avis l’AAP de Barcelona Sec. 18ª, 37/2012, de 
28/02/2012, Recurs 181/2011, Judith Solé Resina.
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III. RELACIoNS PERSoNALS AMB d’ALtRES FAMILIARS: 
AVIS,62 GERMANS I PERSoNES PRòXIMES

Aquesta possibilitat esdevé del que estableixen els articles 233-2-2 c) en 
conveni regulador, 233-4-1 i 233-12 com a mesures definitives en procediment 
contenciós de ruptura familiar i també tenen legitimació directa per a la seva 
reclamació en un procediment judicial en base a l’article 236-4-2 i 3 del CCCat.

La doctrina judicial que ha tractat d’aquesta mena d’execucions ha posat de 
manifest que:

62 L’AAP de Barcelona Sec. 18ª, 37/2012, de 15/11/2011, Recurs 1110/2010, Ponent: Margarita 
Noblejas Negrillo, ha descrit el contingut de la relació entre avis i nets de la següent manera:

 «... tal y como ya resolvió esta Sala en la sentencia dictada en el R.772-2006, que la doctrina 
ha reflexionado sobre la naturaleza del derecho o relación existente entre nietos y abuelos, 
planteándose si estamos ante un auténtico derecho de los abuelos, ante un derecho de los 
nietos, ante un deber-derecho de los abuelos -derecho en función del logro del interés del 
menor--, o incluso ante un conflicto de intereses que el legislador ha de resolver. A nuestro 
juicio, lo que regula la Ley 42/2003, sobre las relaciones familiares entre nietos y abuelos, así 
como el art. 135.2 C, es más bien un límite a la patria potestad. Partiendo de una disputa entre 
padres y abuelos, el juez debe analizar en cada caso si protege el interés de los abuelos por 
mantener relaciones con el nieto, de modo que cuando interese al menor tal relación, concederá 
a los abuelos ese derecho, y lo denegará cuando no permita satisfacer el interés del menor o 
éste corra grave peligro de aceptarse la petición de aquéllos. El error de base está posiblemente 
en que son los abuelos los que, ante una negativa del hijo titular de la patria potestad, inician 
un procedimiento judicial demandando mantener una relación con el nieto, procedimiento 
que concluirá en su caso, con una resolución favorable, en las que se les otorgue un derecho 
de relación, esquema que ha llevado a la equivocación de suponer que los abuelos tienen un 
derecho de visitas, que el juez reconoce y concreta. Pero no es exactamente así: el juez lo que 
hace es analizar la conveniencia o no para los intereses del menor de mantener esa relación, y 
procede a declarar, cuando hay oposición paterna -y solo en este caso--, el derecho de aquéllos 
frente al de los padres a mantener esa relación, resultando así que estamos ante una resolución 
judicial que es constitutiva de ese derecho, y no declarativa de un derecho persistente y 
generalizable: no declara un derecho, sino que constituye un derecho cuando entienda que 
es conveniente para los intereses del menor, pues a diferencia de los supuestos del derecho 
de visita paterno, en cuanto la ley reconoce un derecho al padre no guardador basado en la 
propia naturaleza de las cosas, es decir, en la conveniencia recíproca para ambas partes, padres 
e hijos, de satisfacer su natural necesidad de conocimiento y relación con su descendiente o 
ascendiente más próximo, como modo primordial de realización personal, esta situación no 
se presenta del mismo modo en las relaciones padres-abuelos, por lo que no merece la misma 
tutela jurídica que la ley otorga a los padres, máxime cuando existe un conflicto agudo entre 
los padres y abuelos. En nuestro caso la sentencia sólo fijó visitas con los abuelos paternos y en 
unas determinadas condiciones, por lo que la introducción de terceros, por más que sean otros 
parientes, modificaría un resolución judicial firme, por más que fuera deseable, en los términos 
del informe del SAtAV, que las visitas habrían de tender a naturalizarse paulatinamente, sin 
la presencia de la figura materna y hacerse progresivamente extensibles a otros miembros 
de familiares paternos, de cara a garantizar los vínculos del menor con la familia extensa 
paterna, lo cual, hoy por hoy no puede acordarse a la vista de la actitud rebelde del menor 
hacia las visitas con los abuelos, «fruto probablemente de que por su edad y nivel de madurez, 
ha evidenciado de manera más directa las emociones y el conflicto judicial entre los adultos, 
sobre todo al inicio de los encuentros. Asimismo, se valora que este comportamiento del menor 
podría responder también a los numerosos cambios sufridos en la estructura familiar (pérdida 
del referente paterno, cambios en la organización cotidiana y en la relación con los abuelos), las 
cuales requieren de un tiempo para que el menor se vaya adaptando y aceptando», por lo cual 
sería recomendable que pudiese seguir soporte terapéutico especializado (CSMIJ) para poder 
adquirir recursos personales para afrontar la realidad familiar.»
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1) En aquests casos l’execució judicial també seguirà el tràmits 
establerts per a l’execució de fer personalíssim com en el cas dels 
progenitors, amb la diferència de que, a diferència del règim dels 
progenitors, en cas de estar pendent la fermesa de la sentència 
per haver interposat un recurs, l’execució de la resolució s’ha 
d’executar provisionalment, i no com al procediment de familiar, 
on la tramitació del lliurament es fa pel procediment d’execució de 
resolució ferma i, a més, no resulta d’aplicació l’apartat 3 de l’article 
776 de la LEC, on es diu que l’incompliment reiterat de les obligacions 
derivades del règim de visites, tant per part del progenitor guardador 
com del no guardador, podrà donar lloc a la modificació pel tribunal 
del règim d’estades.63

2) A l’igual que el règim establert pels progenitors es pot donar la 
circumstància de que en la seva execució tingui que intervenir el Punt 
de trobada familiar (art. 233-13 del CCCat.).64

3) La mort del progenitor que era familiar dels avis no dona lloc a 
la suspensió del règim declarat judicialment a favor d’aquests, de 
forma que es pot executar contra l’altre progenitor,65 i el fet de 
que un progenitor no guardador mori no dona lloc a que els avis 
substitueixin a aquest en la potestat parental i en el règim d’estades i 
comunicacions.66

4) Només es pot impedir l’execució si n’hi ha justa causa i aquesta no es 
produeix en el cas de que hi hagi discrepàncies religioses i que al 
país del que és origen els avis (Marroc) les relacions familiars siguin 
diferents que al nostre país.67

IV. LEGE FERENdA

Els esdeveniments conseqüència de l’aplicació de la LEC durant aquests 
anys, la evolució tècnica al tractament de les crisis familiars esdevinguda 
des de la promulgació de la norma processal (com són la mediació, els serveis 
d’assistència tècnica i el Punt de trobada) i la impossibilitat de tenir un cos 
de jurisprudència unificadora adoptat pel tS o pels tSJ, fan necessària una 
evolució del redactat l’article 776 de la LEC, amb l’objectiu d’aclarir i millorar 
les pautes d’actuació en matèries que a vegades són especialment sensibles, 
com les relatives als fills menors.

Els aspectes que hauria d’afegir la norma a les especialitats en l’execució 
dels processos matrimonials i de menors són els següents:

63 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 144/2009, de 09/06/2009, Recurs 470/2010, Mª José Pérez tormo.
64 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 111/2009, de 28/04/2009, Recurs 98/2008, Mª José Pérez tormo.
65 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 257/2008, de 14/10/2008, Recurs 577/2008, Mª José Pérez tormo.
66 AAP de Barcelona Sec. 18ª, 288/2006, de 19/12/2006, Recurs 640/2006, Enric Alavedra 

Farrando.
67 AAP de Barcelona Sec. 12ª, 193/2008, de 12/06/2008, Recurs 218/2008, Paulino Rico Rajo.
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a) Que les resolucions dictades als processos matrimonials i de menors 
són immediatament executables i no caldrà esperar 20 dies establerts a 
l’article 548 de la LEC per a la seva execució, salvat disposició en contrari 
per la resolució judicial.

b) Que en cas d’interposar recurs contra la resolució definitiva dictada 
als processos matrimonials i de menors, les mesures relatives als 
fills, habitatge, càrregues i dissolució del matrimoni són executables 
directament i que les mesures relatives a la prestació compensatòria, 
indemnització per nul·litat del matrimoni o compensació per 
desequilibri patrimonial són susceptibles d’execució provisional i, que 
les decisions que hagin estat declarades en l’interlocutòria de mesures 
provisionals seran immediatament executables a través del procediment 
d’execució de resolució ferma.

c) Que quan hagin de ser objecte d’execució forçosa als processos 
matrimonials i de menors obligacions no pecuniàries de caràcter 
personalíssim en relació al la guarda i el règim d’estades i comunicacions 
amb els menors:

1) Es doni trasllat previ a l’executat de la demanda executiva per a 
que en un termini de 5 dies es manifesti i que, en cas d’oposició, el 
tribunal convoqui a les parts a una vista que es substanciï d’acord 
amb el que disposen els articles 440 i següents i que s’haurà de 
resoldre mitjançant una interlocutòria.

 tanmateix i depenen del cas, el jutjat podrà remetre a las parts abans 
de la vista a una sessió informativa sobre la resolució del conflicte en 
mediació.

2) Que l’òrgan judicial podrà recavar abans de la celebració de la 
vista, d’ofici o a requeriment de les parts, un informe del servei 
d’assistència tècnica en l’àmbit de família adscrit al jutjat.

3) Que l’òrgan judicial podrà recavar la supervisió del règim de 
relacions personals a la xarxa de serveis socials, perquè es faci un 
seguiment de la situació familiar al servei d’assistència tècnica 
en l’àmbit de família i al Punt de trobada, que emetran els 
corresponents informes.

4) Que l’òrgan judicial podrà adoptar en qualsevol moment del 
procediment les mesures que estimi necessàries per a evitar 
qualsevol perjudici personal als fills en potestat, inclús tot limitant 
les facultats dels progenitors.
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