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LA LLEI 10/1998, DE 15 DE JULIOL, D’UNIONS ESTABLES 
DE PARELLA: 

BALANÇ DE LA SEVA APLICACIÓ JUDICIAL*

Joan Egea Fernàndez

Catedràtic de dret civil, Universitat Pompeu Fabra

S u m a r i

I. Introducció 

Des de la celebració de les Jornades, el mes de setembre de 2004, fi ns que la 
redacció revisada del text de la ponència ha quedat enllestida per a la publicació 
en el Llibre que recull el material d’aquelles, les Corts Generals han aprovat dues 
lleis que comporten un canvi substancial en el panorama legislatiu espanyol en 
matèria de dret de família, tant en relació amb el matrimoni, com de retruc, amb 
les parelles de fet. Em refereixo, d’una banda, molt especialment, a la Llei 13/2005, 
d’1 de juliol, per la qual es modifi ca el Codi civil en matèria de dret a contreure 
matrimoni (BOE núm. 157, de 2 de juliol) i, d’una altra, a la Llei 15/2005, de 8 
de juliol, per la qual es modifi quen el Codi Civil i la Llei d’Enjudiciament Civil en 
matèria de separació i divorci (BOE núm. 163, de 9 de juliol). 

* Aquest treball s’emmarca en el projecte de recerca “El divorcio y los hijos. Ruptura y 
reconstitución”. Ref: BJU2002-04218-C03-03, fi nançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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Pel que fa a l’ordenament civil de Catalunya, és obvi que l’aprovació de la Llei 
13/2005, d’1 de juliol, ha de repercutir de forma particularment remarcable en la 
regulació dual que actualment fa la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables 
de parella (en endavant LUEP), encara que només sigui perquè ha deixat de tenir 
raó de ser l’argument emprat en el preàmbul de la llei, segons el qual l’especifi citat 
de la regulació de les unions estables homosexuals es justifi ca perquè no poden 
contreure matrimoni. Això obligarà, en un futur immediat, a una intervenció 
legislativa del Parlament de Catalunya que ajusti el nostre ordenament a aquest 
nou marc legal. Partint de l’evolució sociològica que aquesta realitat convivencial 
ha tingut des de l’aprovació de la LUEP, i tenint present, també, aquesta nova 
normativa estatal, en aquest treball analitzaré bona part de la jurisprudència (de 
les Audiències i del TSJC) que ha generat l’aplicació de la Llei, a manera de balanç 
de la seva aplicació judicial per, a partir d’aquí, anar bastint unes  modestes 
propostes de reforma. 

Deixaré de banda el qüestionament global que un sector de la doctrina 
ha fet de la LUEP, en afi rmar, per exemple, que el model convivencial o de 
facto s’hauria de limitar, com a màxim a la compensació, la pensió periòdica 
i els efectes derivats de l’extinció1 o, directament, que cal adoptar solucions 
no intervencionistes, llevat en allò que afecta les parelles homosexuals2, 

1 Vegeu en aquest sentit, Miquel Martín Casals (1995), p. 1800, i, més recentment, a la IV 
ponència d’aquestes Jornades “La regulació de la parella de fet: Lleis i models”, on sosté que 
l’establiment d’un model factual comporta la necessitat d’establir criteris per a compatibilitzar 
l’abast d’aquesta regulació amb el respecte a drets constitucionalment garantits com la 
llibertat matrimonial (cf. art. 32 CE) i el lliure desenvolupament de la personalitat (art. 10.1 
CE). Concretament, afi rma que “[q]uan més densa sigui la regulació que la llei atribueix a 
la convivència, més ampli serà el camp de la possible col·lisió tant amb situacions anteriors 
que subsisteixen amb els drets que hom vol preservar. Per aquestes raons, la regulació del 
model factual haurà de prescindir de regular la parella com si fos un matrimoni -o, el que a 
aquests efectes és el mateix, una unió de parella constituïda de manera formal, mitjançant 
declaració de voluntat- i atorgar-li els efectes que siguin necessaris per a protegir-la en 
la seva especifi citat de forma de família”. Val a dir, que, com tindrem ocasió d’analitzar, la 
regulació de la LUEP resta força allunyada, encara, d’aquesta assimilació al matrimoni; així 
ho demostra, per exemple, l’abast limitat de la pensió alimentària de caràcter periòdic i els 
drets successoris, també força limitats en l’únic cas -les unions homosexuals- on, fi ns ara, 
es reconeixen. En un sentit semblant, José Antonio Martín Pérez (1998), pàg. 331, considera 
sufi cientment justifi cat que els convivents ostentin certs interessos legítims, especialment en 
el moment de la ruptura; a més entén que “[L]a equiparación total destruye el dualismo y hace 
una reductio ad unum, pero con fuente jurídica diversa: el negocio jurídico solemne, para el 

matrimonio; el contrato tácito o la mera convivencia para la unión de hecho”.
2 Aquesta és la posició que sosté, per exemple, F. Pantaleón Prieto (1998), pàg. 71, el qual és de 
l’opinió, a més (pàg. 74), que una norma que establís que entre els convivents hi ha obligació 
d’aliments, que hi ha règim econòmic matrimonial, que atorgués la pensió compensatòria en 
cas de ruptura o el dret a la llegítima seria inconstitucional, però que no ho seria, en canvi, 
l’atribució de drets successoris “ab intestato”. La LUEP no segueix ben bé aquest criteri, però 
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perquè el legislador, en principi, no ha d’interferir entre les persones que 
lliure i voluntàriament han volgut quedar fora la institució matrimonial 
(donant per fet, és clar, que els fi lls queden protegits igualment ja que 
la potestat del pare i de la mare no depèn d’un previ matrimoni). Més 
recentment, d’una manera global, s’ha arribat a afi rmar, fi ns i tot, que 
aquesta tendència d’equiparar les parelles no casades al matrimoni només 
en matèria de drets, però no tant en relació amb els deures i amb les 
obligacions (en referència, per exemple, a les presumpcions de frau de l’art. 
11 CF, a la presumpció de donació de l’art. 12 CF, a la reserva successòria de 
l‘art. 387 CS, etc.) és inconcebible en termes d’estricte constitucionalitat3.

En relació amb les qüestions sistemàtiques, només vull fer notar que, 
des d’un bon començament, l’Observatori de Dret privat de Catalunya ha 
proposat la inclusió la regulació de les parelles en el Llibre II (Família i 
Persona) del Codi Civil de Catalunya.4 

En qualsevol cas, vist des d’una certa perspectiva històrica, és innegable 
l’efecte dinamitzador que, en el conjunt de l’Estat espanyol, va tenir l’aprovació 
de la Llei catalana d’unions estables de parella, atès que va servir de punt de 
referència per a la majoria de lleis autonòmiques (no totes, val a dir-ho, de 
naturalesa civil). A diferència de la LUEP, però, totes aquestes normes s’han 
decantat per no distingir entre les parelles homosexuals i les heterosexuals i, a 
més, la majoria condiciona, també, la seva aplicació a la voluntat dels interessats 
de sotmetre’s-hi, manifestada normalment a través de la inscripció en un registre 
específi c. Tot seguit, assenyalaré alguns dels trets més remarcables d’aquestes 
lleis autonòmiques:5 

tampoc ha acabat equiparant les unions estables al matrimoni; és més, si comparem el règim 
jurídic que dissenya la LUEP amb el que ha vingut confi gurant el Tribunal Suprem per a 
aquells territoris que no disposen d’una norma pròpia, la conclusió és que aquest, per la via 
jurisprudencial, i sacrifi cant la seguretat jurídica, ha anat força més lluny que  el legislador 
català; sobre els criteris que manté actualment el Tribunal Suprem, podeu veure el treball 
de Cristina de Amunátegui Rodríguez (2004), pàg. 234.,on critica la major generositat dels 
tribunals vers les reclamacions de les parelles de fet, en front de la rigorositat en l’exigència de 
la constància dels pressupòsits legalment establerts en les crisis matrimonials.
3 Matilde Cuena Casas (2005). Pàg. 1 i ss.
4 L’any 2002, la ja dissolta Secció de dret de Família de l’Observatori de dret privat de 
Catalunya va fer una proposta de reforma (aleshores qualifi cada de mínims) de la vigent 
regulació de les unions estables de parella que pretenia unifi car la regulació pels dos tipus 
de parelles, permetent també el pacte d’exclusió de la llei, dient que: “[E]ls convivents podran 
excloure per pacte en escriptura pública la seva submissió al règim d’aquest títol”. 
5 Majoritàriament, aquestes normes autonòmiques preveuen un règim jurídic voluntari 
per a  les parelles de fet (sovint mitjançant la inscripció en un Registre específi c); a banda de 
Catalunya, només Navarra i Aragó, entre les comunitats autònomes amb competència civil, 
Astúries i Canàries preveuen que també es puguin constituir fàcticament.
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A Aragó, la Llei 6/1999, de 26 de març, sobre parelles estables no casades 
(reformada, per Llei de 3 de maig de 2004, que ha admès l’adopció conjunta 
per aquestes parelles) fi xa un règim per a la crisi, semblant al de la llei 
catalana, és a dir, la pensió alimentària i la compensació econòmica pel 
treball i, pel que fa als drets successoris, es limita a una mena d’any de 
plor; la Llei Foral Navarresa 6/2000, de 3 de juliol, d’igualtat jurídica de les 
parelles estables, i la Llei basca, 2/2003, de 7 de maig, reguladora de les 
parelles de fet, admeten l’adopció, i, en el cas de crisi, també fi xen un règim 
semblant al de la llei catalana, però els drets successoris es reconeixen, 
amb caràcter general, a totes les parelles equiparant-los als del cònjuge 
vidu; el mateix, llevat l’adopció, va fer, per a les Illes Balears, la Llei 18/2001, 
de 19 de desembre, de parelles estables; a València, la Llei 1/2001, de 6 
d’abril, per la qual es regulen les unions de fet, a la Comunitat de Madrid, 
la Llei 11/2001, de 19 de desembre, sobre unions de fet, a Astúries per Llei 
4/2002, de 23 de maig, de parelles estables, i a Canàries la Llei 5/2003, de 
6 de març, de parelles de fet, com que les seves respectives competències 
no abasten els aspectes civils, deixen en mans de l’autonomia de la 
voluntat les conseqüències del cessament; a Andalusia, la Llei 5/2002, de 
16 de desembre, de parelles de fet, es remet, quant als efectes de la crisi, 
a allò que hagin pactat les parts i, en l’àmbit successori, reconeix el dret 
del sobrevivent a l’atribució de l’habitatge habitual durant un any; per a 
Extremadura, la Llei 5/2003, de 20 de març, sobre parelles de fet, preveu una 
compensació econòmica per enriquiment injust semblant a la de la LUEP, 
així com la possibilitat d’acolliment. Finalment, el Decret de Castella-
La Manxa 124/2000, d’11 de juliol, de creació i règim de funcionament 
del registre de parelles de fet, es limita a dir que les parelles registrades 
gaudiran dels drets i obligacions reconeguts per les lleis de l’Estat en els 
termes que aquestes assenyalin.

Llevat de disposicions aïllades en seus institucionals concretes, com ara 
els arrendaments urbans, l’adopció o el concurs, l’Estat encara no ha regulat 
globalment les parelles de fet. Així que, al marge de que la Llei 13/2005, d’1 de juliol, 
que estén el dret a contreure matrimoni a les parelles del mateix sexe, hagi vingut 
a resoldre la problemàtica més apressant, de moment, per als territoris de l’Estat 
que no disposen d’una regulació civil pròpia de les convivències more uxorio, 
continuaran sent els tribunals seguint la línia marcada per la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, els encarregats de seguir donant resposta a aquesta manca 
de regulació, tot confi gurant un règim jurídic que s’ha caracteritzat per un clar 
decantament cap a l’equiparació de les parelles de fet al matrimoni. Per justifi car-
ho, el Tribunal Suprem s’ha valgut d’un argument que considero extremadament 
desencertat, ja que es basa en una concepció molt restrictiva i mancada de base 
constitucional, de les possibilitats diferenciadores del dret civil propi de les 
CCAA. Efectivament, per a concloure que les parelles de fet s’han d’assimilar a 
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les matrimonials –tal com, en part, han fet algunes comunitats autònomes- sosté 
que el principi d’igualtat dels espanyols inclou també la igualtat de drets en tots 
els ordenaments civils autonòmics;6 oblida, però, que la Constitució (juntament 
amb els Estatuts d’Autonomia) consagra, amb el reconeixement de competències 
a les Comunitats Autònomes, la llibertat de confi guració normativa. En fi , a la 
STS de 21 de març de 2001 podem llegir:

“[D]e no ser así, ello conduciría inexorablemente a que los españoles no 
pertenecientes a alguna autonomía que haya legislado en este punto, hayan 
de utilizar el argumento del enriquecimiento injusto o sin causa que ha 
sido denostado por la doctrina civilista, pudiendo utilizar la analogía en 
situaciones de verdadera semejanza, en el sentido del art. 4.1....

Otra solución conduciría a establecer dos clases de españoles, según sus 
autonomías tuvieran o no dicha Ley de parejas de hecho, pudiendo acudir a 
dicha específi ca normativa o tener que debatirse con la anomia general en 
la materia, lo cual contraría abiertamente el principio de igualdad de los 
españoles proclamado por el art. 14 CE”.

Certament, l’art. 14 CE garanteix la igualtat de tots els espanyols davant la 
llei, però això no treu que les comunitats autònomes, dins l’àmbit de les seves 
competències, puguin tenir regulacions diferents a les dels altres ordenaments 
autonòmics o a la del dret de l’Estat. O, és que el dret que els espanyols que viuen 
en parella tenen a ésser equiparats al matrimoni depèn de que prèviament alguna 
comunitat autònoma l’hagi reconegut? Per a mi, la clau no s’ha de cercar en la 
comparació entre els diferents ordenaments autonòmics, sinó, en tot cas, en si és 
constitucionalment sostenible, i fi ns a quin punt, tractar diferent el matrimoni i 
les convivències more uxorio. 

Una altra sentència, en aquest cas de la Sala Social del TSJC (STSJC de 2 
d’abril de 2000), en relació amb si una parella de fet amb un fi ll constituïa 
una unitat familiar als efectes d’una demanda de les prestacions d’atur, 
fa servir una argumentació semblant, en afi rmar que “[m]ás que acudir 
a la legislación del Parlament de Catalunya, lo cual como único apoyo 
signifi caria hacer un distingo con el resto de comunidades, que no es 
correcto; y que hemos de acudir al concepto de família que establece la 
Constitución y la interpretación que del mismo ha hecho el TC.”7 

6 En la doctrina, M. Paz García Rubio, “Parejas de hecho y lealtad constitucional” (en premsa), 
va més enllà i dubta, fi ns i tot, de què un grau tan elevat de diversitat normativa com el que es 
produeix en seu de parelles de fet no infringeixi el principi constitucional d’igualtat.
7 Cal tenir en compte que des de l’entrada en vigor del CCCat, el seu art. 111-4 disposa que les 
seves disposicions tenen el caràcter de dret comú a Catalunya, i que s’apliquen supletòriament 
a les altres Lleis.
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En el dret comparat europeu, se segueixen models diversos. La majoria de 
regulacions, però, se centren en les unions homosexuals i es caracteritzen 
per l’establiment d’un règim de subjecció voluntària que les assimila força al 
matrimoni. 

Holanda ha anat més enllà i després de que l’any 1998 aprovés una llei 
sobre les parelles registrades (homosexuals o heterosexuals), l’any 2001 
va aprovar la Llei d’accés al matrimoni, que l’autoritza entre dos homes o 
dues dones. Un camí semblant ha seguit Bèlgica amb la Llei de 13 de febrer 
de 2003. Alemanya, per la seva banda, va aprovar l’any 2001 la Gesetz über 
die Eingetragene Lebenspartnerschaft (modifi cada el 6 de febrer de 2005), 
que atribueix a les parelles homosexuals gairebé els mateixos drets que el 
matrimoni, però sense incloure-les en la institució matrimonial. Això ja ho 
havia fet Dinamarca, amb la Llei de parelles registrades de 7 de juny de 
1989 (modifi cada el juny de 1995 i el juny de 1999), Noruega, amb la Llei de 
30 d’abril de 1993, Suècia, amb la Llei de 23 de juny de 1994, i Islàndia, amb 
la Llei de 12 de juny de 1996, les quatre, val a dir-ho, circumscrites també 
a les parelles homosexuals. A França, en canvi, la Llei de 15 de novembre 
de 1999 va regular l’anomenat “Pacte Civil de Solidarité”, que es confi gura 
com un pacte contret entre dues persones del mateix o de diferent sexe 
per organitzar la vida en comú, però sense equiparar-les completament al 
matrimoni; aquesta mateixa llei defi neix també el concubinat com a una 
unió de fet, tot i que no disciplina cap règim jurídic específi c per a ell.

Passant ja a l’anàlisi de la jurisprudència generada a l’entorn de la Llei d’Unions 
Estables de Parella, cal advertir, primerament, que encara no ha transcorregut 
prou temps des de l’aprovació de la LUEP per a que hi hagi un cos consolidat de 
sentències de la Sala Civil del TSJC en aquesta matèria. Efectivament, s’han dictat 
unes vuit resolucions (incloent un Acte resolutori del seu President, en funcions 
governatives) que, genèricament, fan referència a les parelles de fet, de les quals, 
però, particularment per raons de temporalitat, només tres apliquen la LUEP.

En concret, dues es refereixen a procediments iniciats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei. Són les següents:

• STSJC de 10 de març de 1997. L’home va exercitar una acció declarativa del 
domini, juntament amb una de desnonament, contra la que havia estat 
la seva companya; aquesta oposava, en reconvenció, que li corresponia 
el dret d’ús de l’habitatge perquè així ho havien acordat verbalment en 
cessar la convivència i, a més, que la meitat li pertanyia en pro indivís; 
subsidiàriament, per si aquesta pretensió no era estimada, demanava 
7,5 milions de pessetes (45.075,91 €) per l’enriquiment injust del 
company durant els set anys de la convivència. El TSJC considera que 
no havia quedat acreditat que hi hagués cap acord, ni que existís cap 
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mena de comunitat, així com que tampoc no concorrien els requisits de 
l’enriquiment injust.

• STSJC de 15 de gener 2001. Confi rma la indemnització de 7.000.000 pta. 
(42.070,85 €) que l’Audiència havia fi xat a favor de la dona i, seguint la 
jurisprudència del Tribunal Suprem, plasmada, per exemple, en la STS 
de 3 de març de 1998, entén que, com que la convivència de fet és una 
situació no regulada per la llei ni pel costum, cal aplicar els principis 
generals del dret. Aplica, concretament, el principi de protecció del 
convivent perjudicat per la situació de fet, que deriva, segons apunta 
la pròpia sentència “[d]e normas constitucionales (art. 10 CE, principio 
de dignidad de la persona, art. 14 CE, principio de igualdad, art. 39 CE, 
principio de protección de la família)” i també de normes de dret privat 
com l’art. 96 CC, la LAU i la doctrina del TC i del propi TS.

Tot i que la LUEP ja havia entrat en vigor en el moment de ser dictades, tres 
sentències més es refereixen a qüestions alienes, en principi, a dita llei. Em 
refereixo a: 

• STSJC de 10 d’octubre de 2002. Declara la nul·litat d’actuacions d’un 
procediment seguit a Espanya per a la fi xació d’un règim de visites entre 
el pare, que no tenia atribuïda la guarda, i el seu fi ll no matrimonial, 
perquè la sentència d’instància no havia tingut en compte que ja hi 
havia una anterior sentència del Batlle d’Andorra dictada l’any 1998.

• STSJC de 13 de febrer de 2003. Considera vàlid el pacte de supervivència 
estipulat l’any 1985 (abans, per tant, de l’entrada en vigor de la LUEP), 
per una parella de fet en la que, fi ns i tot, un dels convivents mantenia 
encara un vincle matrimonial anterior.

• STSJC de 22 de maig de 2003. El petitum es limitava, en aquest cas, a 
impugnar una compra feta a mitges pels convivents (que havien trencat 
la seva relació l’any 1999) al·legant que tot el preu l’havia pagat la 
dona. El TSJC considera que el fet que hi hagués hagut una convivència 
more uxorio i que l’acció de nul·litat s’interposés un cop havia cessat 
la convivència permeten presumir que darrera la compravenda s’hi 
amagava la voluntat de donar el preu.

Només en les tres resolucions següents –i, encara, amb alguns matisos- el TSJC 
aplica preceptes de la LUEP:

• STSJC d’1 de juliol de 2002. Tot i que quan van trencar la seva relació, 
l’any 1999, encara no feia dos anys des de l’entrada en vigor de la LUEP, 
com que la parella tenia una fi lla comuna, el TSJC va confi rmar la SAP 
Barcelona (12ª) de 28 novembre 2001, que considera que hi havia unió 
estable de parella. Crida l’atenció, però, que la determinació efectiva 
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de la paternitat no s’hagués produït fi ns que ja estava en el tràmit 
d’apel·lació. 

• Acte resolutori del President del TSJC de 3 de desembre de 2003. Es 
recolza en la doctrina assentada en la sentència de 13 de febrer de 2003 
que estén la possibilitat d’establir pactes de supervivència a les parelles 
de fet.

• STSJC de 12 de gener de 2004. Planteja el tema de la compaginació del 
període viscut com a unió estable i el viscut immediatament després, ja 
com a parella matrimonial.8

Si el panorama jurisprudencial que ens ofereix el TSJC el completem amb les 
sentències de les Audiències catalanes, tindrem una visió més ajustada de quins 
són els aspectes que han centrat la litigiositat de la LUEP, certament no tan 
elevada com en el matrimoni, però que va en augment, ja que augmenta força 
aquest tipus de convivència.9 En aquest context, a més, destaca que només una 
sentència es refereix a les unions homosexuals.

En l’anàlisi de la jurisprudència sobre la LUEP, partiré de l’ordenació sistemàtica 
de la pròpia llei, que, recordem-ho, fi xa dos règims separats, però de contingut 
força semblant, llevat en la forma de constitució (les unions homosexuals només 
es poden constituir en escriptura pública), la legitimació per a l’adopció (limitada, 
fi ns que no ha entrat en vigor la Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modifi cació de la Llei 9/ 
1998, del Codi de família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella i de la Llei 
40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, 
en matèria d’adopció i tutela, a les parelles heterosexuals) i els drets successoris 
(reconeguts només per a les unions estables homosexuals). 

8 Per a més detalls, vegeu el meu comentari Joan Egea Fernández (2004).
9 D’acord amb les dades de la darrera actualització del cens per Instituto Nacional de 
Estadística (INE), l’any 2001 a Espanya vivien prop de 600.000 parelles de fet, de les quals 
10.474 eren del mateix sexe (6.855 estaven formades per homes i la resta, 3.619, per dones). 
Això signifi ca que, les unions homosexuals suposen el 0,09% dels més d’ 11 milions de nuclis 
familiars que hi ha a Espanya. Segons aquestes dades, del total de nuclis familiars i parelles 
(11.162.722), 8,9 milions estan casats; 295.722 son parelles de fet en que ambdós són solters; 
i 268.001 es corresponen amb altre tipus de parelles de fet (en la que al menys un dels seus 
membres està o ha estat casat abans) “El País, Sociedad”, 4 d’agost de 2004. Per a Catalunya, 
les dades que dóna M. Martín Casals a l’altre ponència d’aquestes mateixes Jornades, “La 
regulació de la parella de fet: Lleis i models” són que, segons els cens de 2001, el nombre de 
parelles no matrimonials era de 131.856 (8,54%, taxa que ha doblat el 4.1% del cens de 1991), 
mentre que el nombre de parelles matrimonials se situava, el mateix any 2001, en 1.412.552 
(un 91,46% amb un descens del 3,3% respecte de l’any 1991). Les dades específi ques que aquest 
mateix autor dóna per a les parelles homosexuals, també extretes del cens de 2001, són que en 
l’esmentada data hi havia a Catalunya 2.456 parelles homosexuals, la qual cosa suposa el 1,86% 
de les parelles no casades i el 0,16 % del total de parelles existents (casades i no casades). 
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II. Una qüestió prèvia: l’absència d’una regulació 
processal homogènia i coherent

Tot i que l’art. 9.3 EAC (que es correspon amb l’art. 149.1.6ª CE) reconeix que 
la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre “normes processals... 
que es derivin de les peculiaritats del dret substantiu de Catalunya”, la Disposició 
Addicional de la LUEP més aviat sembla partir de que aquesta és una competència 
estatal,10 ja que es limità a fer una remissió molt genèrica, gairebé supèrfl ua, quan 
afi rma que: “[M]entre l’Estat no legisli sobre les matèries regulades en aquesta Llei 
i sobre la competència judicial corresponent, correspon a la jurisdicció ordinària el 
seu coneixement mitjançant els procediments establerts”. 

Les discussions parlamentàries sobre la Llei d’enjudiciament civil constaten 
la voluntat de no regular els aspectes processals de les crisis en les convivències 
de fet; les esmenes del grup socialista per donar-hi cabuda van acabar, tan 
sols, en la inclusió de les qüestions referides a la guarda i custòdia dels fi lls no 
matrimonials i als aliments reclamats per un progenitor en nom del menor 
(arts. 748.4ª, 769.3 i 760.6ª LEC), a banda, és clar, en un altre àmbit, de l’art. 
757.1 LEC, que legitima qui es trobi en una situació de fet assimilable a la de 
cònjuge, per demanar la incapacitació de l’altre membre de la parella, i de l’art. 
790.1 LEC, que permet el jutge adoptar mesures d’assegurament de l’herència 
també quan manca el membre de la parella de fet. 

Aquesta manca de previsió en matèria processal ha motivat que el Defensor 
del Poble, en el seu informe del 2003, recomanés la modifi cació de la llei 
d’enjudiciament civil, demanant que “[s]e estudie la conveniencia y necesidad 
de abordar las reformas procesales necesarias para que las ‘crisis de convivencia’, 
con independencia de la forma que adopte la convivencia (matrimonial o unión 
de hecho), sean resueltas en la misma jurisdicción y en un sólo juzgado cuando 
hay identidad de partes, con las más amplias atribuciones civiles y penales, en 
aras de coadyuvar a la efi cacia y celeridad de la justicia, artículos 24.1 y 2 de la 
Constitución Española”. Aquesta recomanació ha estat acceptada parcialment, 
el gener de 2004, però encara no hi ha hagut una resposta legislativa completa, 
més enllà de la que, en el concret àmbit de la violència de gènere, dóna la Llei 
Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de 2004, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, que atribueix als jutjats de violència sobre la dona 
la instrucció de les causes penals, per determinats delictes comesos contra la 
que sigui o hagi estat l’esposa, o contra la dona vinculada amb l’agressor per 

10 M. Paz García Rubio, “Parejas...cit”, es decanta per una aplicació analògica de les 
normes processals matrimonials, i qualifi ca l’omissió del legislador estatal de deslleialtat 
constitucional en vers les CCAA.
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una relació anàloga d’afectivitat, així com la resolució, en primera instància de 
les causes civils relacionades. 

Hores d’ara, doncs, s’han d’aplicar les regles processals generals, és a dir, 
aquesta és una matèria que, si deixem de banda els casos excepcionals en què 
concorri també violència de gènere, està atribuïda completament a la jurisdicció 
civil (art. 9.2 LOPJ), concretament als jutjats de primera instància, davant els quals 
els membres de la parella poden exercitar (i acumular) tot tipus de pretensions, 
fi ns i tot les que no estiguin relacionades directament amb la crisi (art. 71.2 LEC). 
L’acumulació no és possible en el matrimoni (art. 770.2ª LEC), ja que la creació 
dels jutjats de família per RD 1322/1981, de 3 de juliol, va implicar que la seva 
competència objectiva quedés limitada als Títols IV i VII del Llibre I del CC11 (i, 
cal entendre, els equivalents del CF). Per tant, en relació amb les parelles de fet, 
serà possible l’acumulació, sense pràcticament límits, allà on no hi hagi jutjat 
de família i, on n’hi hagi, la competència d’aquests només abastarà les matèries 
compreses en els esmentats títols del Codi Civil (en realitat només les relacions 
paterno fi lials). 

A Barcelona, per acord de la Junta de jutges de 14 de setembre de 1999, 
aprovat per la Sala de govern del TSJC de 19 d’octubre del mateix any, les 
demandes en les quals s’exercitin accions previstes a la LUEP s’inclouen 
dins les classes de repartiment dels jutjats de família. Ara bé, tot i 
reconeixent que l’esmentat acord de Sala facilita una mica més les coses, 
aquella atribució competencial, com deia, comporta, en l’àmbit de les 
unions estables de parella, que els jutjats de família, en principi, no puguin 
conèixer de matèries que sent de naturalesa familiar, no vinguin incloses 

11 Literalment, aquest RD disposa que “[L]os nuevos Juzgados de Primera Instancia conocerán 
de forma exclusiva, por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los Títulos IV 
[matrimoni] y VII [relacions paterno-fi lials] del Libro I del Código Civil, así como de aquellas 
otras cuestiones que en materia de Derecho de Familia, les sean atribuidas por las Leyes”.
12 De fet, en relació amb el CC, per evitar que aquesta matèria quedi sostreta als jutjats 
de família, Joaquin Mª Andrés Joven (2003), pàg. 228 sosté que l’art. 142 CC (aliments) 
compren l’atribució de l’ús de l’habitatge. Aquest mateix autor admet també que, en el 
mateix procediment, la mare pugui reclamar els aliments, no només dels fi lls menors, sinó, 
aplicant analògicament l’art. 93 CC, dels majors d’edat que encara conviuen a la llar i que no 
són independents econòmicament (pàg. 230 i ss), i així ho fan la major part dels jutjats de 
família. Aquesta és una solució que entenc traslladable al dret català, però que, per raons 
de la seguretat jurídica, fóra millor que el legislador ho deixés resolt. D’altra banda, cal tenir 
en compte que, com ja ha quedat dit, el reconeixement del dret d’aliments entre les Unions 
estables de parella i l’atribució de l’habitatge familiar troben un cert suport en la Llei 27/2003, 
de 31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica, ja 
que les inclou entre les mesures de naturalesa civil que enumera l’art. 2 (que afegeix un nou 
art. 544 ter a la LOPJ). 
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en la LUEP, com és el cas de l’atribució de l’ús de l’habitatge comú,12 la qual 
cosa no té cap lògica. 

En fi , pel que fa al procediment aplicable a les crisis de la parella, si ens atenim 
al tenor literal de la LEC, i partint d’una situació estàndard, podria resultar que 
s’haguessin de substanciar dos procediments diferents: (i) en allò referit als fi lls 
menors i (ii) les altres pretensions que afecten exclusivament els membres de la 
unió estable de parella, d’acord amb el procediment que correspongui en funció 
de l’objecte i de la quantia de la reclamació. És a dir, l’expressió els “procediments 
establerts” als que al·ludeix la disposició addicional de la LUEP són el judici 
ordinari y el verbal, segons la quantia (art. 249 i 250 LEC). 

Així, per exemple, si allò que es reclama és l’atribució de l’ús de 
l’habitatge comú i la valoració d’aquest ús excedeix de 3000 €, s’haurà de 
seguir el judici ordinari (art. 249.2 LEC); el mateix s’ha de dir per a la pensió 
alimentaria o la compensació econòmica (ambdues sí, expressament 
recollides a la LUEP) que excedeixin de l’esmentada quantia, i si no 
excedeixen el verbal (art. 250.2 LEC).13 Si només es demanen aliments entre 
convivents (cas certament estrany, atesa la facilitat amb que es pot trencar 
la unió estable) s’hauria d’aplicar el judici verbal (art. 250.1 8ª LEC), o si el 
plet es refereix a la guarda, custòdia i aliments dels fi lls menors, les normes 
de la LEC que regulen el procediment de menors (art. 748, 4ª, 769.3 i 770 6ª 
LEC). 

La conclusió és evident: urgeix una regulació processal que abasti la completa 
problemàtica que planteja la ruptura de les unions estables de parella. La LEC 
només li dóna cabuda en els processos especials de família si hi ha fi lls menors.14 
Aquest defectuós tractament processal ha estat denunciat també per les 
Audiències catalanes; concretament la sentència de l’AP Girona de 29 novembre 
2001 (JUR 2002\32805) afi rma, per exemple, que la nova LEC només pal·lia 
parcialment la mancança normativa anterior en allò que afecta als processos 
relatius a la guarda i custòdia dels fi lls menors (arts. 770.6 i 748.4 LEC). Per 
a obviar aquestes defi ciències, defensa que allò més important és resoldre 
directament el fons de la qüestió plantejada, evitant caure en un excessiu 
formalisme que qüestioni el tipus de tramitació que s’ha seguit. Sovint, la via 
emprada ha estat el declaratiu de menor quantia, a través del qual, per exemple 

13 En canvi, Joaquin Mª Andrés Joven (2003), pàg. 233, entén que es tracta d’una reclamació 
que no té un interès econòmic que sigui possible calcular, motiu pel qual considera que sempre 
s’han d’aplicar les regles del judici ordinari.
14 Cal tenir en compte que, pel dret de l’Estat, les SSTS de 30 de desembre de 2000 i de 27 
de març de 2001 reconeixen la legitimació del progenitor amb qui conviuen els fi lls majors 
dependents econòmicament per a demanar el aliments que pertoquen a aquests, sense que 
calqui que els propis fi lls hagin d’anar a un procediment independent per a reclamar-los.
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(SAP Barcelona (18ª) de 29 setembre 2000 [JUR 2001\55]), s’atribueix la guarda 
i custòdia dels fi lls menors, l’habitatge, la pensió periòdica i la compensació 
econòmica. 

La SAP Girona de 2 d’octubre de 2002 (AC 2002\1493) també qualifi ca 
de caòtica i poc defi nida la “[m]anera de tramitar este tipo de demandas 
que se daba bajo el imperio de la antigua normativa procesal, y a la que en 
buena parte tampoco ha puesto remedio la nueva LEC”. En aquest cas, la 
demanda es va tramitar per procediment declaratiu ordinari de menor 
quantia; el demandat, en la pròpia contestació, com si es tractés d’un 
divorci contenciós, sol·licitava que li fos atribuït l’habitatge familiar, una 
pensió periòdica i la compensació econòmica, quan havia d’haver-ho fet 
per via de reconvenció.

La normativa processal, tampoc no preveu que, si s’arriba a judicialitzar la crisi 
de la unió estable, els interessats puguin arribar a acords, però és obvi que poden 
fer-ho, encara que siguin acords parcials. Anàlogament a les regles que regulen 
els processos especials, caldrà l’homologació judicial dels acords que s’assoleixin 
en el curs del procediment15 i que afectin la guarda i custòdia del fi lls o els drets 
de relació i visita. 

En conclusió, per omplir la manca de regulació processal del trencament de les 
unions estables de parella, el futur Llibre segon del Codi Civil de Catalunya hauria 

15 Si la ruptura de la parella estable es produeix de mutu acord, no cal la intervenció judicial, 
ni tan sols en allò relatiu als fi lls. Ara bé, els acords relatius als fi lls no vinculen el jutge, el 
qual podrà valorar ex novo, què és més convenient pel menor. En canvi, el Dictamen núm. 265 
del Consell Consultiu, de 5 de gener de 2005, ha considerat, al meu parer desencertadament, 
que l’art. 14 del (aleshores) Projecte de llei era inconstitucional “en la mesura que no preveu la 
intervenció del jutge i l’audiència del menor...., per infracció, d’una banda, de l’article 39.2 CE en 
relació amb el 14 CE, i, de l’altra, de l’article 39.4 CE en relació amb l’article 96 CE, així com també, 
en connexió amb aquests darrers de l’article 12 de la Convenció de les Nacions Unides sobre drets 
del nen, de 20 de novembre de 1989”. El Consell Consultiu ha passat per alt que aquest precepte 
(com actualment l’art. 15 de la LUEP, per a les parelles heterosexuals) no fa res més que 
reconèixer l’àmbit de  discrecionalitat que els pares i les mares posseeixen per la concreció del 
deure de vetllar i tenir cura dels fi lls menors en situacions en les que no existeixen discrepàncies 
sobre aquestes qüestions i, per tant, no acudeixen al jutge. Exigir sempre la intervenció judicial 
en els casos que hi ha acord, representaria una excessiva intromissió dels poders públics en 
l’àmbit de la llibertat individual i la fi xació d’un control social a través del jutge que únicament 
pot ser legítim en cas de discrepància dels progenitors sobre el compliment dels drets i 
deures derivats de la potestat, o en cas de risc pel menor. Tot això, com deia, a banda de que 
les formes d’extinció de les unions estables de parella no exigeixen la intervenció judicial; en 
realitat, tampoc s’exigeix en la separació matrimonial de fet, ni en el cas que els progenitors, 
per qualsevol causa, mantinguin una vida separada, segons l’article 139 del Codi de Família. 
Evidentment, com deia al començament d’aquesta mateixa nota, quan un dels progenitors 
no compleixi l’acord i l’altre plantegi la seva executivitat judicial, el jutge podrà prescindir de 
l’esmentat acord i resoldre allò que més s’adeqüi a l’interès del menor.
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d’incloure una norma que concretés el procediment en cas de judialització del 
trencament de la convivència; n’hi hauria prou, per exemple, amb una remissió al 
procediment previst per a les crisis matrimonials, modifi cant l’actual disposició 
addicional de la LUEP em el sentit següent: “Mentre l’Estat no legisli sobre les 
matèries regulades per aquesta llei correspon a la jurisdicció ordinària el seu 
coneixement mitjançant els procediments regulats, en el Capítol 4, del Títol, 1 del 
Llibre 4 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil”.

III. Requisits constitutius (arts. 1, 19 i 20 LUEP)

Per a les unions heterosexuals, la LUEP admet tant la constitució voluntària 
com la merament fàctica (convivència durant dos anys, o menys de dos 
anys si hi han fills comuns); per a les unions homosexuals, en canvi, només 
s’admet la constitució en escriptura pública en la qual manifestin la voluntat 
d’acollir-se a la llei. En la resta de requisits constitutius s’ha volgut, al menys 
aparentment, que coincidissin per a ambdós tipus d’unions (art. 1 LUEP per 
a les heterosexuals i art. 19 i 20 LUEP per a les homosexuals), però el fet que la 
tècnica legislativa emprada hagi estat diferent en un i altre cas16 ha comportat 
algunes discordances difícils d’explicar. Així, mentre la lletra e) de l’art. 20 
LUEP exclou els parents col·laterals per consanguinitat o per adopció “ dintre 
del segon grau”, la remissió que fa l’art. 1 LUEP a l’art. 47 CC (impediment de 
parentiu) implica que aquella exclusió, en les unions heterosexuals, s’estengui 
fins el tercer grau. Igualment, mentre que per a la constitució d’una unió 
estable heterosexual regeix l’impediment de crim (haver estat condemnat 
com a autor o còmplice de la mort dolosa dels cònjuge de qualsevulla 
d’ells), aquesta circumstància no apareix entre les causes que impedeixen la 
constitució d’una unió homosexual. 

La LUEP ha optat per un model que no permet que es constitueixi una unió 
estable si, prèviament, no s’ha dissolt el vincle matrimonial anterior. Això tenia 
un cert sentit en les unions homosexuals, perquè, de fet, les normes que les 
regulen han vingut a constituir, al menys fi ns l’entrada en vigor la Llei 13/2005, 
d’1 de juliol, una mena de substitutiu d’aquest, però, al meu parer, el perd 
quan es generalitza i es trasllada també a les unions estables heterosexuals. 
Efectivament, si allò que hom persegueix amb l’establiment d’un règim jurídic 
per a les unions estables és la protecció del membre més feble de la parella, 
impedint, per exemple, que l’altre s’apropiï dels excedents que ha generat la 
convivència en parella, aquesta mateixa protecció s’hauria d’atorgar encara que 

16 Per exemple, l’art. 1 LUEP, per a les unions heterosexuals, utilitza la fórmula remissiva 
“sense impediment per contreure matrimoni” que obliga a acudir a l’art. 47 CC, mentre que, per 
a les homosexuals, l’art. 20 LUEP opta per fer un llistat detallat dels requisits.
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no s’hagués dissolt el matrimoni anterior.17 La LUEP es limita, però, a permetre 
que es computi el temps de la convivència transcorregut fi ns el moment en que 
l’últim dels convivents obtingui la dissolució o la nul·litat.

Passant a la praxi judicial, la problemàtica que, en relació amb la constitució 
de les unions estables, s’ha plantejat a les audiències catalanes s’ha centrat, de 
forma predominant, en la durada de la convivència (sobretot en relació amb el 
temps viscut en parella, abans d’entrar en vigor la LUEP),18 qüestió aquesta que, 
ara, per raons òbvies, ha perdut la seva raó de ser. En qualsevol cas, la Disposició 
Transitòria de la LUEP és prou clara, quan disposa que:

“El temps de convivència transcorregut abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, entre membres de les parelles heterosexuals, s’ ha de tenir en 
compte als efectes del còmput dels dos anys a que es refereixen els articles 1 i 
2 només si els dos membres de la parella i, si escau, els hereus del difunt hi 
estan d’acord.”

Tot i la claredat de l’esmentada Disposició Transitòria, sorprèn que la SAP 
Girona de 29 de novembre de 2001 revoqui la sentència del JPI que havia resolt 
que no es podia aplicar la LUEP perquè la unió s’havia extingit abans de la seva 
entrada en vigor; per a això es recolza en la STSJC de 27 d’abril de 2000 que atorga 
la compensació econòmica de l’art. 41 CF a un matrimoni que havia deixat de 
conviure abans de l’entrada en vigor del CF, però que la resolució judicial es va 
produir quan ja regia el Codi de família. L’argument que dóna és que com que la 
LUEP no té disposicions transitòries, cal acudir a les transitòries del Codi Civil 
espanyol i, a partir d’aquí, conclou que, atès que es tracta d’un dret declarat per 
primera vegada, tindrà efecte immediat, encara que el fet que l’origini s’hagués 
produït sota la legislació anterior. Aquesta no sembla, però, una resolució que 
s’acomodi massa a les previsions de la LUEP, perquè en aquest punt, la DT Única 
de la LUEP és clara: només permet comptar el període de convivència anterior si 
ambdós membres hi estan d’acord, i aquí era obvi que no hi estaven.

És més, l’argumentació sobre l’aplicació dels principis que regeixen 
les disposicions transitòries del CC espanyol (tot i que hi ha una norma 

17 Com ha posat de relleu M. Martín Casals, en l’altra ponència d’aquestes jornades, l’exclusió 
de les parelles heterosexuals que no es poden casar no encaixa bé amb un model de constitució 
fàctica. De fet, com destaca aquest mateix autor, és un model inspirat en la regulació que va fer 
Nova Gal·les del Sud l’any 1984, que no discrimina entre les parelles integrades per convivents 
que es poden casar i els que no.
18 Un exemple d’això el trobem a la SAP Barcelona 25 novembre 2002 (JUR 2003\61811), que 
va confi rmar la del JPI que, al seu torn, havia denegat l’aplicació de la LUEP a una parella que 
havia conviscut more uxorio des de l’estiu de 1999 fi ns l’abril de 2001, és a dir, uns 20 mesos. 
Afegeix, a més, que en cap cas no procedia reconèixer el dret d’aliments perquè, extingida la 

convivència, el dret desapareix.
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pròpia a la LUEP) acabaria resultant sobrera, ja que, al cap i a la fi , denega 
la pretensió perquè tampoc no es complien d’altres requisits que exigeix 
la llei: ambdós convivents encara no havien dissolt el vincle matrimonial 
anterior. I no només això, sinó que entén que tampoc podia obtenir la 
pensió que reclamava, perquè no constava que hagués disminuït la seva 
capacitat per obtenir ingressos, tal com exigeix l’art. 14 LUEP.

Si hi ha descendència comuna no calen els dos anys (art. 1.2 LUEP), però sí que 
cal, és clar, la convivència. Fins i tot, la SAP Barcelona de 9 de juliol de 2002 estén 
les previsions de l’art. 1.3 LUEP de comptar el temps de convivència transcorregut 
mentre un dels membres encara estava lligat per vincle matrimonial, al cas de la 
parella amb descendència comuna (en el supòsit en qüestió, la convivència s’havia 
iniciat l’any 1995), és a dir, per a l’Audiència “[b]asta que exista una potencial 
posibilidad de obtener la disolución matrimonial o su nulidad, ello también regirá 
con mayor razón, para el caso en que teniendo descendencia común, sólo se exige 
el requisito de convivencia, pero sin necesidad de período alguno de los dos años 
requeridos”, per això afi rma, més endavant que “[l]a actora obtuvo su divorcio 
mediante sentencia de fecha 29 de mayo de 2000, siendo la ruptura de la convivencia 
de los litigantes de fecha 2 de junio del mismo año, y ni aun en el supuesto de existir 
apelación ello no afectará a la cuestión principal de la disolución matrimonial 
sino a sus efectos, y la confi rmación de dicha disolución por divorcio retrotraerá 
sus efectos al momento del dictado de la sentencia. Será pues en virtud de todo 
lo expuesto, y principalmente en el hecho que consecuencia de dicha convivencia 
tuvieron descendencia común, que se deriva la aplicación de la referida Ley 10/1998 
de 15 de Julio, de Uniones Estables de Pareja que es de aplicación en Cataluña”

Fins i tot, la SAP Barcelona (12ª) de 28 novembre 2001, ratifi cada posteriorment 
per la STSJC d’1 de juliol de 2002, arriba a equiparar la possessió d’estat a la fi liació 
legalment determinada, en un cas en què la parella va cessar la convivència l’any 
1999, és a dir, quan encara no feia 2 anys des de l’entrada en vigor de la LUEP. 
L’Audiència, tot i admetre que la paternitat del senyor M. no estava ofi cialment 
declarada (de fet, constava inscrita com a fi lla de l’ex-marit de l’actora)19, va 
considerar que era fi lla del company amb qui convivia en unió estable, amb base 
en que “[e]l propio demandado manifestó en confesión que siempre había tratado 
a dicha joven como su hija y la había considerado como tal, lo que equivale a la 
posesión de estado de hija y permite que se aplique en el presente caso la citada 
Ley”. 

Passant als requisits personals com és, per defi nició, en les unions 
heterosexuals, que ambdós membres de la parella siguin de sexe diferent, la 

19 Certament, la paternitat de l’home convivent en parella l’acabaria determinant un jutjat 
de Mollet, (amb aplanament del demandat) l’1 de setembre de 2001, mentre es tramitava 
l’apel·lació.
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SAP Lleida de 21 setembre 1999 (AC 1999\1651) planteja, tot i que en obiter dicta, 
un cas extrem, que no vull passar per alt. No es refereix, pròpiament, a una 
unió estable de parella, sinó que es tractava d’un transsexual que demanava 
que es declarés que era una dona i que es rectifi qués, en aquest punt, la menció 
que constava en el Registre Civil; l’Audiència, però, aprofi ta per fer unes 
consideracions, merament hipotètiques, en relació amb si la convivència en 
unió estable de qui mitjançant una intervenció mèdica ha canviat de sexe, s’ha 
de considerar heterosexual o homosexual. En concret, afi rma que seria absurd 
que, després d’haver estat autoritzat el canvi de sexe, un transsexual no podés 
contreure matrimoni, ni com a home, ni com a dona, és a dir, ni amb persones 
del mateix sexe ni amb les de sexe diferent i, a partir d’aquí, en referència a la 
unió estable, afi rma:

“[L]a tendencia actual en la sociedad española es de mucha mayor 
tolerancia en estos supuestos hasta el punto que en Cataluña existe una 
Ley especial para las parejas de hecho (Llei 10/1998 de 15 de julio). En esa 
Ley se regula separadamente las parejas de hecho heterosexuales de las 
homosexuales, siendo que de considerarse que un transexual no puede 
casarse como mujer que es, en el caso de vivir en pareja de hecho con un 
hombre parece que debería de considerarse a la unión como homosexual, 
cuando en realidad no lo es sino que se trata de una pareja heterosexual. 
En defi nitiva, cabe pensar que la legislación actual no tiende precisamente 
a discriminar o limitar los derechos sino todo lo contrario, siendo que una 
situación como la transexualidad ha de suponer necesariamente una 
admisión plena de la capacidad de obrar como mujer de quien en eso se ha 
convertido incluso a los efectos de poder contraer matrimonio como tal ya 
que en nada quebranta normas de «orden público» o de «ius cogens».20

Un altre requisit constitutiu és que al menys un dels membres de la parella 
tingui el veïnatge civil a Catalunya (art. 1.2 i 20.2 LUEP).21 Aquesta és una 
exigència, però, que ha rebut fortes crítiques, que arriben, fi ns i tot, a qualifi car 
aquests preceptes d’inconstitucionals,22 en base a que la competència per legislar 

20 M. Martín Casals (2000), pàg. 1216, en canvi, es decanta per la solució contrària, ja que 
proposa seguir el criteri del sexe genèric i no el que consta en el registre civil després del 
canvi.
21 Aquest requisit l’exigeixen també les lleis de Navarra i de Balears; la llei basca, en canvi, 
demana el veïnatge administratiu en el seu territori; València i Astúries ho substitueixen pel 
requisit de l’empadronament en la Comunitat Autònoma; Madrid i Extremadura exigeixen 
l’empadronament o la residència en la comunitat autònoma, d’almenys un dels seus membres; 
Andalusia exigeix la residència habitual. 
22 Per exemple, M. Paz García Rubio, “Parejas... cit”, afi rma, taxativament, que no té cap mena 
de dubte sobre que aquestes normes són inconstitucionals. En el mateix sentit, Rodrigo 
Bercovitz (2004), pàg. 598.



375La Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella

en matèria de normes de confl icte correspon a l’Estat. Entenc, però, que no es 
tracta pròpiament de normes de confl icte, sinó d’un mer requisit d’aplicació de 
la llei, equiparable, per exemple, a l’escriptura pública, a la convivència de 2 anys, 
o, fi ns i tot a que no concorri cap altre impediment matrimonial.23 El confl icte 
de lleis es regeix, en el seu cas, per les normes contingudes al títol preliminar 
del CC espanyol (que, per cert, no conté cap regla que, específi cament, s’adreci 
a les parelles de fet, motiu pel qual la solució o bé és aplicar, analògicament, les 
normes de confl icte relatives al matrimoni –en la línia que ha anat evolucionant 
la jurisprudència del TS- o desmembrar la regulació en tantes normes de confl icte 
com institucions o pretensions es puguin veure afectades en la intervenció d’una 
unió estable de parella).24 

En la praxi judicial, la SAP Girona de 2 d’octubre de 2002 (AC 2002\1493) ha 
prescindit d’aquesta exigència del veïnatge civil i ha acabat aplicant la LUEP a una 
parella de nacionalitat suïssa que residia a Catalunya: el demandat sol·licitava que 
el jutge ratifi qués un acord prèviament pactat, pel que sembla en base a la LUEP, 
de pagar una pensió periòdica mensual de 50.000 pta. (3.000 €). Inicialment, el 
JPI havia desestimat la demanda perquè les parts no havien provat el seu dret 
personal. L’Audiència, tot i assumir el raonament del JPI de què un dels requisits 
d’aplicabilitat de la LUEP és que almenys un dels membres de la parella tingui 
el veïnatge civil català, revoca, en canvi, la sentència i conclou que les relacions 
patrimonials d’una parella de fet que ha conviscut durant força anys es regeixen, 
per analogia amb el matrimoni, pels arts. 9.1 i 2  i 107 CC espanyol, que portarien 
a aplicar la llei personal (la suïssa) a les relacions de família i als efectes de la 
convivència; ara bé, com que no havien acreditat quin era el dret suís, aplica la 
jurisprudència del TS, segons la qual, si els tribunals no poden fonamentar amb 
seguretat absoluta l’aplicació del dret estranger, han de jutjar d’acord amb el 
dret espanyol. A partir d’aquí, l’Audiència aplica el criteri de la residència i entén, 
sense cap més explicació, que s’aplica la llei catalana, tot afi rmant que “[...] en 
Cataluña existe desde 1998 una regulación legal de las parejas de hecho. Teniendo 
en cuenta que los dos litigantes residen aquí, debe resolverse el confl icto mediante la 
aplicación, que podríamos llamar indirecta, de la normativa catalana”. El resultat 
fi nal, com vèiem, acaba sent l’aplicació de la LUEP a una parella que no reunia 
tots els requisits exigits per l’art. 1 (cap dels dos era català) i que, expressament, 
la pròpia llei volia excloure del seu àmbit d’aplicació. 

23 La SAP Navarra de 12 de juny de 2002, evita plantejar una qüestió d’inconstitucionalitat al 
respecte i aplica la teoria del doble esglaó,  interpretant  “[e]l art. 2.3 como una norma material 
de Derecho navarro que operaría ‘ después’ de haber aplicado la oportuna norma estatal de 
confl icto”. 
24 Pel que fa a les posicions crítiques amb la norma catalana, a més de la ja citada M. Paz 

García Rubio, “Parejas... cit”.
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IV. Acreditació (arts. 2 i 21 LUEP)

L’art. 2 LUEP admet que les unions heterosexuals es puguin acreditar 
mitjançant qualsevol mitjà de prova vàlid en dret; no ho condiciona, doncs, 
a la inscripció en cap registre. Ben mirat, aquesta és una norma perfectament 
prescindible, ja que les regles generals sobre prova porten al mateix resultat. Les 
unions homosexuals i també les heterosexuals que hagin estat formalitzades en 
escriptura pública s’acrediten amb la presentació d’aquesta. 

Que em consti, només l’Acte resolutori del President del TSJC de 3 de desembre 
de 2003 s’ha plantejat, directament la qüestió de l’acreditació de la convivència en 
parella i ho ha fet després d’estimar, parcialment, un recurs governatiu interposat 
pel notari contra la negativa del registrador a inscriure un pacte de supervivència 
atorgat per una unió estable de parella afi rmant que:

“[A]hora bien, en el caso presente, no se acredita la condición de pareja de 
hecho de los compradores otorgantes de la escritura, por lo que la estimación 
del recurso habrá de ser parcial, esto es, en el sentido de suspenderse la 
inscripción hasta que tal condición sea acreditada, bien por la vía que 
ofrece la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, 
con la redacción vigente resultante de la Ley 31/2002, de medidas fi scales y 
administrativas de la Generalitat para el año 2003, ya por simple instancia 
con fi rma legitimada notarialmente, como dice el Registrador de la 
Propiedad.”

Aquesta afi rmació de l’Acte resolutori de 3 de desembre s’ha d’emmarcar en el 
seu context, és a dir, pel que sembla, l’escriptura no contenia cap manifestació 
dels interessats de que eren unió estable de parella, sinó que això, simplement, 
ho al·legava el notari en el recurs governatiu. Entenc que si haguessin fet aquesta 
manifestació en la pròpia escriptura, hagués estat sufi cient, ja que es podria 
considerar que, tot i que pròpiament no sigui un estat civil, la condició de viure 
en unió estable de parella es pot fer constar per l’afi rmació solemne dels propis 
interessats (art. 363 del Reglament del Registre Civil). En qualsevol cas, remetre’s, 
com fa l’Acte resolutori, a la via prevista a l’art. 31 de la Llei 25/1998, en la redacció 
donada per l’art. 9 de la Llei 31/2002, pot resultar distorsionador, tant si, com es 
desprèn de la STSJC de 13 de febrer de 2003, aquest és un pacte que també poden 
atorgar les parelles que, convivint more uxorio no compleixen els requisits exigits 
per la LUEP, com si només s’estén a les unions estables de parella.

En el cas resolt per la sentència de l’AP Barcelona, de 2 febrer 2004 (JUR 
2004\81387), els germans del difunt havien iniciat un expedient de jurisdicció 
voluntària de declaració d’hereus “abintestato”, en el qual va comparèixer un 
tercer que reclamava, a l’empara de l’art. 34.1 b) LUEP, la meitat de l’herència 
perquè havia conviscut en unió estable de parella amb el causant. L’Audiència, 
però, no va entrar en si el sobrevivent havia acreditat o no la condició de membre 
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de la unió estable (aportava una acta de notorietat), sinó que es limità a revocar 
la sentència del JPI amb base en un defecte processal: havia acordat sobreseure 
l’expedient i remetre els seus promotors a la via contenciosa perquè fessin valer 
el seu dret, quan el que havia d’haver fet era declarar el procediment contenciós, 
directament.

Pel que fa als benefi cis relatius a la funció pública, la LUEP fi xa també un règim 
d’acreditació diferent segons es tracti d’unions heterosexuals o d’homosexuals. 
Efectivament, per a les unions heterosexuals constituïdes mitjançant escriptura 
pública no n’hi ha prou amb l’atorgament d’aquesta, sinó que cal que, en el 
moment que hom pretengui exercir els drets que atorguen aquells benefi cis, hagin 
passat dos anys des de l’atorgament; i, per les constituïdes per la via de fet, no val 
qualsevol mitja de prova, sinó només l’acta de notorietat de que la convivència ha 
durat més de dos anys (art. 10 LUEP).25 Per a les unions homosexuals, en canvi, no 
s’exigeix que hagin passat els dos anys des de l’atorgament de l’escriptura i, per 
tant, regirà l’art. 21 LUEP, segons el qual aquestes unions produeixen tots llurs 
efectes a partir de la data d’autorització de l’escriptura pública. 

També hi ha unes regles específi ques d’acreditació en l’ordre fi scal, que són les 
previstes a la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fi scals i administratives 
(vegeu la transcripció d’aquest precepte a la nota 54).

V. Autonomia de la voluntat. Límits (arts. 3, 15 i 22 LUEP)

L’art. 3.1 LUEP disposa que els membres de la unió estable heterosexual poden 
regular en document públic o privat i, fi ns i tot, en forma verbal les relacions 
personals26 i patrimonials derivades de la convivència, així com els deures i drets 
respectius, en el benentès, òbviament, que el consentiment reuneixi tots els 
requisits de capacitat, informació i llibertat d’elecció. L’autonomia de la voluntat 
abasta també pactes sobre allò que podem anomenar el règim patrimonial de 
béns de la parella, que, evidentment, no són ni poden ser capítols matrimonials 
i, per tant, tampoc no poden tenir efi càcia respecte de tercers, atesa la manca de 
publicitat.27 

25 Vol dir que encara que hi haguessin fi lls, cal esperar els dos anys? La resposta sembla que 
ha de ser negativa, si hom té en compte que allò que es vol evitar és la constitució fraudulenta 
de parelles per obtenir aquells benefi cis funcionarials. Si hi ha fi lls, l’acta de notorietat s’ha de 
limitar a l’acreditació de la convivència, amb independència del temps que porti.
26 Difícilment, però, veurem plantejades demandes judicials sobre pactes reguladors de les 
relacions personals del convivents constant la convivència, ja que les obligacions que d’ells es 
deriven -com en el matrimoni- són essencialment incoercibles. 
27 Així ho ha admès fi ns i tot pel dret de l’Estat F. Rivero Hernández (1998),  pàg. 194 i ss., on 
clarament es decanta per l’aplicació analògica de les normes matrimonials.
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El mateix abast té l’art. 22.1 LUEP per a les unions homosexuals. Ambdues 
normes admeten també el pacte sobre les compensacions econòmiques pel 
cas de cessament de la convivència, amb el mínim de drets que regula aquest 
capítol, els quals són irrenunciables fi ns que no són exigibles. És a dir, sembla 
que es permetin només els pactes que milloren els drets legalment reconeguts 
a la LUEP, però no els que els redueixen i, consegüentment, que no és possible 
pactar anticipadament l’exclusió de la seva aplicació.28 Això ha estat criticat per 
la doctrina, que considera que si es compagina amb la constitució merament 
fàctica de les unions estables heterosexuals, hom pot concloure que l’ordenament 
català ha conformat una mena de matrimoni “ex lege”.29

Com a argument de reforç a favor de la no admissió de la renúncia 
anticipada a la compensació econòmica derivada de l’enriquiment generat pel 
treball per a la casa o per a l’altre convivent (art. 13), hom podria argumentar 
que admetre-la implicaria una vulneració del principi d’igualtat i afavoriria 
també els comportaments oportunistes del company que podria trencar la 
unió convivencial un cop ja hagués rebut els beneficis més importants (vg. 
la criança dels fills),30 però tot això no s’adiu amb que, en seu matrimonial, 
no es posi –almenys expressament- cap límit. Una altra cosa és com es valora 
aquesta compensació, ja que, a la pràctica, s’ha anat acostant al règim de 
participació, però amb la particularitat que gairebé tot queda a l’arbitri 
judicial. Pel que fa a la pensió alimentaria periòdica (art. 14 LUEP), com el 
seu propi nom indica, s’acosta molt a un dret d’aliments (es limita al cas 
que ho necessiti per atendre adequadament la seva sustentació), cosa que 

28 Poc abans de l’entrada en vigor de la LUEP, la SAP Barcelona (18ª) de 8 juliol 1998, en 
relació amb els pactes atorgats per una parella de fet, sembla admetre que, si es limiten a un 
contingut patrimonial, regeix en tota la seva extensió el principi de l’autonomia de la voluntat 
de l’art. 1255 CC; textualment afi rmava que “[L]os pactos que quienes constituyen una unión 
no matrimonial pudieran celebrar para regular sus relaciones, tanto durante la permanencia 
de la relación, como los efectos en caso de producirse el cese, tienen plena validez siempre que su 
contenido sea patrimonial, dado que, en defi nitiva, quienes así obran no hacen sino hacer uso de 
la autonomía de la voluntad que consagra el art. 1255 CC”.
29 L’any 2003, la secció d’Harmonització de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, fent-
se ressò d’aquestes crítiques, va proposar afegir un apartat on s’establia que “[e]ls convivents 
podran excloure en escriptura pública la seva submissió al règim de la llei”. En els treballs 
preliminars de la Secció de dret de família, això es justifi cava dient que s’intenta permetre “[...] 
a certs convivents, que no volen casar-se per no sotmetre’s a les lleis de l’Estat, el fet que tampoc no 
es vegin sotmesos a un altre règim jurídic. El límit de la seva exclusió podria estar en les normes 
de caràcter imperatiu. Però ha semblat preferible no fer cap referència a aquest aspecte, almenys 
en la norma proposada, sens perjudici del que resulti del joc dels principis generals sobre exclusió 
voluntària de la llei aplicable (cfr. art. 6.2 CC –ara caldria referir-se a l’art. 111-6 CCCat-) règim 
de normes imperatives i el que en cada cas hagin de dir els tribunals”. 
30 Joan Egea Fernàndez (2003), pàg. 4571.
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justificaria que no es pogués renunciar anticipadament. El mateix s’hauria 
de dir de la renúncia anticipada al dret a consentir l’alienació de l’habitatge 
familiar propietat de l’altre o als drets successoris que la LUEP reconeix al 
company sobrevivent que ha conviscut en unió estable de parella de caràcter 
homosexuals (pacte de no succedendo). 

En canvi, com deia, en relació amb el matrimoni, el Codi de família no 
al·ludeix a l’existència de cap dret irrenunciable i, per tant, sembla deixar oberta 
la possibilitat de renúncia prèvia a la pensió compensatòria i a la compensació 
econòmica per raó del treball. Aquesta és, però, una qüestió sobre la que no 
correspon entrar en aquest treball. 

Recentment, en seu matrimonial, la STSJC de 19 de juliol de 2004, en un 
supòsit de separació contenciosa relatiu a un conveni que no fou ratifi cat 
davant el jutge per l’esposa (no era, doncs, pròpiament, un cas de pacte 
en previsió de ruptura matrimonial), ha tingut ocasió de pronunciar-
se sobre els pactes de renúncia a la compensació econòmica de l’art. 41 
CF, i ho ha fet aplicant el criteri de què “[l]os convenios que los cónyuges 
alcanzan fuera del proceso tienen plena efi cacia cuando se trata de bienes 
de los que puedan disponer libremente, porque son convenios entre personas 
adultas y con plena disponibilidad patrimonial, que pueden renunciar a la 
pensión compensatoria y a la indemnización del art. 41 CF, aunque no cabe 
hacer lo propio en materia de alimentos futuros”. Això sí, exigeix que la 
renúncia sigui “[c]omo toda dejación de derechos, expresa y explícitament 
manifestada, sobre todo cuando concurren –como es el caso, según veremos- 
sobradamente en la persona renunciante cuantos elementos relaciona la Ley 
para el surgimiento del derecho”.

Com ja ha quedat exposat a l’apartat 2 d’aquesta ponència, en el cas de 
cessament de la convivència, hom pot pactar també sobre la guarda, relació 
i visites en relació amb els fi lls o fi lles comuns (art. 15 LUEP). Tanmateix, a 
diferència del que disposen els arts. 76.1a, 78 i 82 CF per al règim de guarda i 
visita dels fi lls en la crisi matrimonial, com que, si hi ha acord dels convivents 
progenitors, l’extinció de la unió estable no precisa d’intervenció judicial, tampoc 
precisen cap validació judicial els acords sobre les relacions i visites. Ara bé, si, 
per la raó que sigui, l’acord no es compleix i cal acudir a la intervenció judicial, 
el jutge pot prescindir de l’acord31 i decidir allò que més convingui l’interès del 
menor. En el cas que el cessament de la convivència es judicialitzi, regirà el mateix 
criteri que pel matrimoni, és a dir, el jutge haurà de validar els acords (conveni) 
en allò que afecti els fi lls menors o decidir directament, si els progenitors no han 
assolit cap acord en aquest punt, atenent a l’interès del menor i havent-lo escoltat 

31 En el mateix sentit Josep Mª Bachs Estany (2003), pàg. 189
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prèviament.32 Aquest és el sentit de la SAP Girona de 29 de novembre de 2001 (JUR 
2002\32805) segons la qual:

“[t]anto en los casos de parejas de hecho como matrimoniales, ni en el caso 
de ratifi cación ni en aquellos otros en que ésta no ha llegado a producirse, 
no puede perderse de vista que en tales convenios es preciso distinguir entre 
aquellas cuestiones respecto a las que las partes pueden pactar libremente 
al ser disponibles, relaciones patrimoniales que exclusivamente les afecten 
a ellos aquellas medidas personales que, por comprometer el interés de 
menores, deben ser examinadas y aprobadas judicialmente, previo informe 
del Ministerio Fiscal”.

Per acabar aquest apartat, només advertir que la fi xació de límits a l’autonomia 
de la voluntat dels qui conviuen en unió estable de parella –tot i la manca de 
concreció- contrasta amb el que preveuen els art. 4 i 8 de la Llei 19/1998, de 28 
de desembre, de situacions convivencials de ajuda mútua (LSCAM), doncs, 
mentre la LUEP considera irrenunciables els drets en ella reconeguts, fi ns que 
no son exigibles, l’art. 8.2 LSCAM admet expressament que, en el propi títol de 
constitució, es pugui renunciar a la pensió periòdica prevista pel cas de defunció.

VI. Despeses comunes (art. 4 i 23 LUEP)

L’art. 4 LUEP evita emprar el qualifi catiu ‘familiar’ per referir-se a les despeses 
generades durant la convivència en unió estable i parla, simplement, de despeses 
‘comunes’ de la parella, tot defi nint-les com “[l]es necessàries per llur manteniment 
i el dels fi lls i fi lles comuns o no que convisquin amb ells, d’acord amb els usos i 
llur nivell de vida”. Del mateix tenor és, pràcticament, l’art. 23 LUEP, el qual 
només es diferencia de l’art. 4 en què substitueix el qualifi catiu “fi lls comuns o no” 
pel de “fi lls d’algun dels membres de la parella”, ja que, fi ns que no ha entrat en 
vigor el nou règim de l’adopció no es podia parlar de fi lls comuns en aquestes 
parelles. A més, ambdós preceptes fan un llistat exemplifi catiu que inclou: les 
despeses originades en concepte d’aliments, les de conservació i millora dels 
habitatges o altres béns d’ús de la parella i les originades per les atencions de 
previsió, mèdiques i sanitàries. A diferència del matrimoni, no s’inclouen les 
d’adquisició i millora de l’habitatge. Per això, la SAP Barcelona de 23 setembre 

32 La Llei 3/2005, de 8 d’abril de modifi cació de la Llei 9/ 1998, del Codi de Família, de la Llei 
10/1998, d’unions estables de parella i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de 
mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela, afegeix a l’art. 35 LUEP, per a 
les unions estables homosexuals, una regla calcada a l’esmentat art. 15 LUEP, ja que ara serà 
possible l’establiment de vincles de fi liació adoptiva en aquest tipus de parella. El Dictamen 
del Consell Consultiu, anteriorment citat, ha qualifi cat aquest precepte, al meu parer de forma 
errònia,  d’inconstitucional (vid. la nota 15 d’aquesta ponència).
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2002 (JUR 2003\22930), basant-se en la diferent regulació que en aquest punt 
fan el Codi de família i la Llei d’Unions estables de parella, va revocar la del JPI 
que imposava al Sr. G. l’obligació de satisfer les quotes d’amortització del préstec 
hipotecari que gravava l’habitatge familiar; és a dir, mentre l’art. 4 CF disposa 
que, pel matrimoni, són despesa familiar les originades per l’adquisició i millora 
de l’habitatge de titularitat conjunta, la LUEP no inclou les d’adquisició, sinó que 
només considera comunes les despeses de conservació o de millora.33 Literalment, 
l’esmentada sentència conclou que:

“[e]n estos casos, la amortización del préstamo hipotecario que grava 
la vivienda familiar trasciende de este procedimiento quedando regulado 
por el Derecho Civil Hipotecario, y queda sujeta a lo estipulado en el título 
constitutivo de dicho préstamo, sin que puedan novarse las obligaciones 
hipotecarias en mérito de este proceso si no se acredita el consentimiento 
del acreedor hipotecario. Y apareciendo en el caso que los dos son titulares 
del repetido préstamo, el pago de la cuota mensual correspondiente habrá 
de acomodarse a dicho título, sin que pueda ser variado el mismo por la 
sentencia dictada en este procedimiento, al ser materia ajena al mismo, lo 
que nos lleva a que tal pronunciamiento deba ser revocado”

La SAP Barcelona (16ª), de 30 de març de 2001 (JUR 2001\156920), referint-se 
també, encara que de forma indirecta, a la contribució a les despeses comunes 
de la parella, resol que l’aixovar domèstic i els mobles de la casa són de titularitat 
comuna i, per tant, que, en una acció de terceria de domini, la meitat d’aquests 
béns s’ha d’excloure de l’embargament (prescindint de que la factura s’hagués 
expedit a nom del concursat). 

“[t]ales bienes que integran el ajuar doméstico y el mobiliario de la 
vivienda, por su procedencia y por su destino deben considerarse comunes, 
no resultando signifi cativo, ni decisivo, el hecho de que las facturas vayan a 
nombre de uno u otro miembro de la pareja siendo de aplicación la presunción 
establecida en el art. 1441 CC, o más específi camente para el caso presente, 

33 La forma de contribució ve regulada, en defecte de pacte, a l’art. 3.2 LUEP que, amb una 
redacció no massa encertada, al·ludeix a l’obligació de contribuir-hi amb el treball domèstic 
i amb la col·laboració personal o professional en la professió o empresa de l’altre; en realitat, 
el que vol dir és que són una forma de contribució no un deure específi c. Hagués estat més 
escaient una redacció com la que va proposar, l’any 2001, per la Secció de Dret de família de 
l’Observatori de dret privat de Catalunya (art. 5.2 de l’Esborrany), que unifi cava els actuals 
arts. 4 i 23 LUEP: “[S]i no hi ha pacte, el membres de la parella estable han de contribuir al 
manteniment de la casa i de les despeses comunes amb els recursos procedents de la seva 
activitat o dels seus ingressos i, si aquest no són sufi cients, en proporció als seus patrimonis. 
Es considera com una forma d’aquesta contribució la feina domèstica dels membres de la 
parella i la col·laboració personal o professional no retribuïda o amb retribució insufi cient 
d’un d’ells a la professió o a l’empresa de l’altre”.
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en el art. 40 CF, de pertenencia por mitades indivisas, al ser de titularidad 
dudosa”.34 

VII. Adopció i tutela (art. 6, 7 i 25 LUEP)

L’art. 6 LUEP, vigent fi ns l’entrada en vigor de la Llei 3/2005, de 8 d’abril, 
afi rmava que els membres de la parella heterosexual podien adoptar en forma 
conjunta. Aquest era un precepte que reiterava el que ja deia l’art. 115.2 CF i 
que tenia com a única fi nalitat deixar clar, a sentit contrari, que el membres 
de la parella homosexual no podien adoptar conjuntament (el capítol II de la 
LUEP, que és on es regulen les unions estables homosexuals, no contenia una 
norma equivalent). Efectivament, l’art. 115.2 CF admetia l’adopció conjunta 
pels cònjuges i també per “[l]a parella d’ home i dona que convisquin maritalment 
amb caràcter estable”, és a dir, fi ns i tot anava més enllà de les unions estables 
de parella en sentit estricte, perquè no exigia que els convivents reunissin els 
requisits establerts per la LUEP. Però, a l’hora era una norma incompleta, ja que 
oblidava que un membre de la parella podia adoptar el fi ll de l’altre, tal com ja 
admetia l’art. 117.1ª CF.

Com deia, tot això, ha canviat amb l’aprovació de la Llei 3/2005, de 8 d’abril 
de 2005, que deroga l’art. 6 LUEP i modifi ca diversos preceptes del Codi de 
família per tal d’eliminar els obstacles que impedien l’adopció per parelles 
homosexuals. 

La fi nalitat de la llei, segons es desprèn de l’exposició de motius, es profunditzar 
en una concepció de l’adopció en la que es prioritzi, per sobre de tot, l’interès 
del menor, en el sentit de concebre-la, fonamentalment, com a una institució de 
protecció de menors. Tot això sense oblidar, no cal dir-ho, que l’adopció també 
té un paper destacat en l’àmbit de la reconstitució familiar (per exemple a través 
de l’adopció del fi ll del cònjuge o del company en relació estable de parella) o 
de la integració familiar, com passa en l’adopció de parents orfes i, fi ns i tot, en 
l’adopció del tutelat.

La Llei es fonamenta en què allò que cal assegurar en qualsevol adopció, sigui 
quina sigui l’orientació sexual de la parella que adopta, és el superior interès del 
menor i aquesta és una tasca que, si es tracta de menors desemparats, correspon, 
en una primera instància, a l’entitat pública competent en matèria de protecció 
de menors i, en qualsevol cas, a l’autoritat judicial, que ha d’examinar, cas per 
cas, si la sol·licitud s’adequa a aquest interès.

34 Entenc, però, que com que la resolució es fonamenta en la titularitat dubtosa (que en realitat 
no ho era, perquè hi havia les factures que l’acreditaven) no esqueia l’aplicació de l’art. 40 CF.
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En els esborranys preparatoris del projecte de llei hom va valorar la 
conveniència, o no, d’excloure l’adopció internacional (ja que la majoria de 
països d’origen dels fi lls són, per ara, partidaris de no tramitar aquestes 
adopcions), es va optar, però, per no establir cap limitació en aquest sentit, 
confi ant que no tindrà una repercussió negativa per a la resta de les adopcions 
internacionals.35 

Finalment, a banda de l’adopció, la llei modifi ca l’art. 179 CF i inclou, en la 
tutela de l’incapacitat, la delació a favor de la persona amb qui conviu en relació 
estable de parella i cas del fi ll o fi lla menor o incapacitat a favor de qui conviu 
en relació estable de parella amb el pare o mare d’aquest, tan si es tracta d’una 
parella heterosexual o homosexual. Corregeix doncs la manca d’harmonització 
que fi ns ara hi havia entre el Codi de família i l’art. 25 de la LUEP.

VIII. Aliments (arts. 8 i 26 LUEP)

A diferència del que passa en l’adopció i en la tutela, on la LUEP ve a reiterar 
el que ja preveu el Codi de família, l’obligació d’aliments entre el convivents 
en unió estable de parella només ve fixada a la LUEP, la qual cosa porta, 
necessàriament, a fer una interpretació integradora dels arts. 8 i 26 LUEP i 
els art. 260 i 263 CF, entenent que si la persona necessitada conviu en unió 
estable de parella, el seu company o companya és qui, en primer lloc, està 
obligat a prestar-li aliments. El cert és, però, que, havent cessat la convivència, 
aquesta és una regla que esdevindrà pràcticament inoperant, atesa la facilitat 
que hi ha per extingir la unió estable,36 i que allò més normal és que, mentre 
dura la convivència, els aliments s’identifiquin amb el deure de contribució al 
sosteniment de les despeses comunes. Res no treu, evidentment, que, en virtut 
de la seva autonomia privada, els convivents fixin l’obligació d’alimentar-
se mútuament, fins i tot per a després del cessament de la convivència, 
però el més normal serà que aquest tipus d’acord es canalitzi per la via de 

35 Aquest és un dels punts que ha merescut també una recomanació del Consell Consultiu, en 
el Dictamen núm. 265. Concretament, suggeria que es preveiés, de forma expressa, una cautela 
que evités que, mitjançant una posterior adopció d’un menor originàriament estranger, es 
podés vulnerar l’article 21.c) de la Convenció de Nacions Unides sobre drets del nen produint 
un frau de llei. En la meva opinió, és evident que qualsevol utilització fraudulenta de la llei 
resta prohibida per l’article 6.4 CC i que, per això, és superfl u repetir-ho en aquesta Llei. És 
més, l’article 4 LAPIA ja disposa que tota la legislació catalana en matèria de protecció de 
menors s’ha d’interpretar i aplicar d’acord amb els tractats internacionals vigents, entre els 
quals destaca la Convenció de les Nacions Unides sobre protecció dels drets dels infants.
36 En aquest sentit, Nieves Martínez Rodríguez (1998), pàg. 348, ho qualifi ca més de discussió 
teòrica que de problema pràctic. Vegeu també el complet estudi de M. Paz García Rubio (1995), 
pàg. 193 a 226.
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la pensió periòdica dels arts. 14 i 31.2 LUEP. Hom pot concloure, doncs, que 
la referència genèrica als aliments en seu d’unions estables de parella pot 
considerar-se supèrf lua ja que, d’una banda, mentre hi ha convivència, els 
aliments es veuen absorbits per l’obligació dels membres de la unió estable 
de contribuir al manteniment de la casa i a les despeses comunes (arts. 3.2 i 
22.2 LUEP), i, d’una altra, perquè, en cessar aquella, el membre de la parella 
que ho necessiti (si concorren les circumstàncies previstes als esmentats arts. 
14 i 31.2 LUEP) té dret a una pensió alimentària periòdica, que té també una 
funció alimentària.

De fet, a la pràctica jurisprudencial, no trobem que s’hagin plantejat 
reclamacions en relatives al dret d’aliments en sentit estricte. Únicament s’hi 
refereix, que em consti, la SAP Barcelona de 25 novembre 2002 (JUR 2003\61811) 
la qual el circumscriu, precisament, al temps que dura convivència.

Igualment, com veurem més endavant (a l’apartat 13.1), l’art. 18 LUEP, per 
a les unions heterosexuals i l’art. 33 LUEP, per a les homosexuals, atorguen 
al sobrevivent un dret de predetracció (sobre les robes, el mobiliari i el 
parament de l’habitatge, excloent les joies, els objectes artístics i d’altres de 
valor extraordinari, així com els mobles de procedència familiar del premort) 
i el dret d’habitar tot l’habitatge comú. Són drets que també participen d’una 
certa funció alimentària, tot i que no vinculada estrictament a la situació de 
necessitat, sinó que s’atribueixen directament a la mort del convivent. És a 
dir, s’ha traslladat a les unions estables de parella l’any de plor (actualment de 
viduïtat) del dret català històric. 

Finalment, en relació amb els fi lls, s’aplica, no cal dir-ho, el règim general dels 
aliments i, mentre dura la convivència, aquests queden igualment subsumits en 
el règim de les despeses comunes (art. 4 LUEP).

IX. Extinció de la unió. Revocació de poders (arts. 12 i 30)

No cal un pronunciament judicial que declari extingida la unió estable 
de parella, al contrari que la separació o el divorci, on, si prescindim de 
la separació de fet, es preveu un procediment judicial específi c, com és la 
declaració de la separació o la dissolució del vincle. Precisament perquè les 
unions estables de parella no creen un vincle jurídic semblant al matrimonial, 
la seva extinció es pot produir de forma extrajudicial. I això, fi ns i tot en el cas 
que s’haguessin constituït en escriptura pública, ja que l’obligació que tenen 
ambdós membres de la parella de deixar-la sense efecte (art. 30.2 LUEP) és una 
conseqüència de l’extinció (tampoc no es concreta cap conseqüència jurídica 
pel cas d’incompliment), no un requisit d’aquesta. 
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Tot i que els arts. 12 i 30 LUEP deixen ben clar que l’extinció de la unió estable 
de parella no exigeix intervenció judicial,37 sorprèn que la SAP Barcelona de 
23 setembre 2002 (JUR 2003\22930), d’una banda, s’acollís al procediment de 
separació matrimonial amb la fórmula: “VISTOS, en grado de apelación, ante 
la Sección 18ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Separación 
Matrimonial núm...”, i, d’una altra, sobre tot, que el seu primer pronunciament 
fos: “[d]ebo declarar y declaro la extinción de la unión estable de pareja, la 
revocación de los poderes que cualquiera de los miembros hubiera otorgado a favor 
del otro y las siguientes medidas...”.38 En canvi, la SAP Barcelona (Secció 12ª) de 
12 novembre 2001 (AC 2002\543), més acuradament, censura, amb rigor, una 
resolució semblant, adoptada en aquest cas pel JPI, retraient-li que:

“[l]a sentencia apelada dispone la extinción de la unión estable de hecho y 
como consecuencia el cese y revocación de todos los poderes otorgados. Esto 
no fue pedido por nadie, por lo que el juzgado no debió haber entrado en ese 
tipo de pronunciamientos, completamente innecesarios, porque las uniones 
de hecho no constituyen matrimonios y su separación o cese no ha de ser 
acordada ni homologada por la autoridad judicial”

Òbviament, si l’extinció de la unió estable es produeix pel matrimoni d’un dels 
membres de la parella, és evident que s’extingeix també quan ambdós es casen 
entre ells; el que passa és que, en aquest cas, estem davant l’extinció de la unió 
estable sense que hi hagi hagut cessament de la convivència (aquesta continua, 
ara, amb caràcter matrimonial). A partir d’aquí, si més endavant es produeix 
la crisi matrimonial amb la consegüent demanda de separació o de divorci, la 
qüestió que es pot plantejar és si als efectes de la compensació econòmica o de la 
pensió compensatòria, el temps de convivència prematrimonial, en unió estable, 
es pot afegir, o no, al temps que han conviscut ja com a cònjuges. Aquesta és la 
problemàtica que aborda, precisament, la STSJC de 12 de gener de 2004, referida a 
una parella que va contreure matrimoni l’any 2000, després d’haver conviscut com 
a parella de fet durant tretze anys i que, molt poc temps després, concretament al 
cap d’un any de casats, es van separar presentant la pertinent demanda.39 

37 Les causes d’extinció segons aquests preceptes són: el mutu acord, la voluntat unilateral 
notifi cada fefaentment, la defunció, la separació de fet de més d’un any, i que un dels membres 
de la parella hagi contret matrimoni. Hi ha països on sí que és necessària la intervenció 
judicial; per exemple, a Holanda, tot i que s’admet el trencament de la unió de mutu acord, 
si l’extinció la demana un de sol, ho ha de resoldre el jutge. A Suècia [Cap. 2 Secc.1] l’extinció 
inter vivos de la unió també és judicial.
38 Joaquin Mª Andrés Joven (2003), pàg. 237, al meu parer erròniament, considera, per contra, 
que si la parella de fet s’ha constituït d’acord amb una llei autonòmica, “[l]a sentencia deberá 
establecer expresamente la extinción de esta relación”.
39 Vid. un comentari més extens a Joan Egea Fernàndez (2004).
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L’esposa demanava una pensió compensatòria (art. 84 CF) de 300.000 
pta. mensuals [1.803,04 €] i una compensació econòmica pel treball (art. 
41 CF), de 75.000.000 pta. [450.759,07 €]. El JPI havia estimat en part la 
demanda decretant la separació, atribuint a la dona l’ús de l’habitatge, una 
pensió compensatòria de 12.000 € (limitada a 5 anys) i una compensació 
econòmica pel treball de 12.000 €. L’Audiència de Barcelona (Secc. 12ª) la 
va modifi car en dos punts: va suprimir el límit temporal de la pensió i va 
incrementar la compensació econòmica a 20.000 €. El marit va interposar 
recurs de cassació al·legant interès cassacional.

Entre altres motius, el marit denunciava, en cassació, que l’Audiència no havia 
tingut en compte que l’art. 41 CF només s’aplica al matrimoni i que no era possible 
aplicar-lo analògicament al període de convivència more uxorio. El TSJC desestima 
aquesta pretensió i avala la unifi cació dels dos períodes que havia fet l’Audiència, 
afi rmant que “[e]l matrimonio y la convivencia tuvieron una duración importante 
y parece poco equitativo fi jar una cantidad de sólo 12.000 €”. A partir d’aquí, la 
sentència s’estén en consideracions, d’altra banda òbvies i més aviat supèrfl ues, 
ja que ningú no ho havia discutit, afi rmant, per exemple, que la compensació 
econòmica no només es dóna pel treball per a l’altre, sinó que n’hi ha prou amb el 
treball per a la casa, i pel que fa al temps en què va treballar per a la llar, considera 
que, com que la redacció de l’art. 41 CF i la del art. 13 LUEP són pràcticament 
idèntiques i persegueixen la mateixa fi nalitat, no calia un còmput separat, perquè 
podria portar a una solució contrària al principi d’igualtat. Aquesta és una 
argumentació que no comparteixo, ja que ambdues lleis preveuen règims jurídics 
que no són intercanviables. Com posa de relleu el vot particular del Magistrat 
Lluís Puig i Ferriol, la dona demandant no havia al·legat l’aplicació de la LUEP (de 
fet, no era aplicable), el TSJC havia d’haver quedat vinculat pel petitum i limitat, 
per tant, a l’art. 41 CF, que es circumscriu al matrimoni. Concretament, en aquest 
punt, el TSJC afi rma:

“[L]a denúncia anterior no pot prosperar, per una doble circumstància: a) 
Pel fet que la Llei de parelles de fet de 15 de juliol de 1998, comprèn un article 
(el tretze) que rubrica com a compensació econòmica, que té un redactat 
idèntic al del 41 del Codi de família, per la qual cosa no era necessari que 
la sentència de l’Audiència que ara es qüestiona calculés la indemnització 
que ha atorgat, computant per separat els anys de convivència i el temps de 
duració del matrimoni i b) Pel fet que la remissió que fa l’article 3 del Codi 
civil a la realitat social del temps en que les normes han d’ésser aplicades 
impediria no computar el temps de convivència ‘more uxorio’ per tal d’atorgar 
la compensació econòmica que ara es tracta. Considera la Sala que en el 
supòsit que el Parlament de Catalunya no hagués dictat la Llei de parelles 
de fet, en la societat actual, seria contrari al principi d’ igualtat previst en la 
Constitució espanyola no donar protecció al membre de la parella que sofrís 
un empobriment injust a conseqüència del període de convivència.
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Les anteriors consideracions comporten el rebuig del motiu del recurs, 
essent en aquest moment escaient insistir en què la mòdica quantitat 
atorgada per l’Audiència pel concepte analitzat, fa encara més improcedents 
les al·legacions del recurrent”.

Per raons semblants, no comparteixo tampoc els arguments emprats pel propi 
TSJC per rebutjar la temporalitat de la pensió compensatòria: el recurrent sostenia 
que, atès que l’art. 16 LUEP limitava la pensió al termini màxim de tres anys i 
que el matrimoni havia durat poc temps, la pensió havia de tenir una durada 
limitada temporalment. El Tribunal Superior, per contra, rebutja la pretensió, tot 
i que admet que la pensió del CF i de la LUEP són força diferents (exclusivament 
alimentària la de la LUEP), acaba sumant ambdós períodes de convivència (en 
unió estable i l’estrictament matrimonial) per concloure que “[d]esprés de dotze 
anys de convivència els litigants van decidir exterioritzar amb el fet de contraure 
matrimoni, la duració de l’afectivitat que els unia, i, a més varen fer palesa la seva 
voluntat que la normativa matrimonial regulés la nova situació”. 

En la meva opinió, el canvi d’estatus (d’unió estable a parella matrimonial) 
no permet concloure, sense més, que la voluntat dels contraents era que, en 
cas de crisi matrimonial, les normes matrimonials regissin també pel període 
anterior de convivència en parella de fet, per a això, caldria que la norma ho 
digués expressament, i aquest no és el cas, de moment, del dret català. Si que s’hi 
refereixen expressament, als Estats Units d’Amèrica, els principis del American 
Law Institut, els quals, en la secció 5.04 (6), preveuen que els Tribunals, per fi xar 
els compensatory spousal payments, han de tenir en compte qualsevol període 
immediatament anterior al matrimoni en el qual les parts haguessin conviscut 
com a domestic partners.40 

40 El seu tenor literal és el següent: “§ 5.04 Compensation for Loss of Marital Living Standard.
 (1) A person married to someone with signifi cantly greater wealth or earning capacity is 
entitled at dissolution to compensation for a portion of the loss in the standard of living he 
or she would otherwise experience, when the marriage was of suffi  cient duration that equity 
requires that some portion of the loss be treated as the spouses’ joint responsibility.
 (2) Entitlement to an award under this section should be determined by a rule of statewide 
application under which a presumption of entitlement arises in marriages of specifi ed 
duration and spousal-income disparity.
 (3) Th e value of the award made under this section should be determined by a rule of statewide 
application that sets a presumptive award of periodic payments calculated by applying a 
specifi ed percentage to the diff erence between the incomes the spouses are expected to have 
after dissolution. Th is percentage is referred to in this Chapter as the durational factor, and 
should increase with the duration of the marriage until it reaches a maximum value set by the 
rule.
 (4) Th e presumptions established under this section should govern unless there are facts, 
set forth in written fi ndings of the trial court (§ 1.02), establishing that the presumption’s 
application to the case before the court would yield a substantial injustice. An award may 
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La justifi cació constitucional que dóna el TSJC, en afi rmar que “[d]istingir entre 
períodes de convivència more uxorio i període de convivència matrimonial no sembla 
massa conforme al tant invocat principi d’ igualtat de rang constitucional” obvia la 
pròpia jurisprudència constitucional (sentències 184/1990, de 15 de novembre; la 
29/1991, de 14 de febrer; la 66/1994, de 28 de febrer o la 214/1994, de 14 de juliol) 
segons la qual el matrimoni i las unions de fet no són realitats constitucionalment 
equiparables, ja que el matrimoni és un dret constitucional i la unió de fet no 
està reconeguda en la CE; a la pràctica, això signifi ca que ha de ser el legislador 
qui determini en quina situació han de quedar les parelles de fet. Més ben dit, si 
aquesta formulació del TSJC s’estengués als propis preceptes de la LUEP, portaria 
a què uns quants d’aquests s’haguessin de considerar inconstitucionals, perquè 
no fi xen una completa equiparació amb el matrimoni. En qualsevol cas, el fet que, 
en relació amb la compensació econòmica, el legislador català hagi previst una 
regulació pràcticament mimètica a l’establerta per a la crisi matrimonial, tampoc 
no treu, com apunta el vot particular, que, mentre la llei no disposi altrament, no 
s’hagin de demanar expressament ja que es contenen en lleis diferents.41 

Finalment, pel que fa als efectes de l’extinció de la unió estable, l’art 12.3 
LUEP considera inefi caços (revocats) els poders un dels membres de la parella 
hagi pogut atorgar a favor de l’altre durant la convivència. Precisament, la SAP 
Barcelona (Secc. 14ª) de 27 de novembre de 2000 (JUR 2001\110077), tot i que es 
refereix a un cas en què, per raons temporals, no s’aplicava la LUEP (el trencament 
de la convivència es produí el mes de juny de 1991) ha tingut que resoldre també 
sobre aquesta qüestió. Els fets eren els següents: l’any 1989, la dona, que havia 
de viatjar als Estats Units perquè havia obtingut una beca per a una estada 
de recerca, va atorgar poders a favor del seu company amb el que havia estat 
convivint des de feia un any. Aquest, valent-se dels poders, va posar el pis d’ella al 

be made under this section in cases where no presumption of entitlement arises, if facts not 
present at the dissolution of most marriages of similar duration and income levels establish 
that a substantial injustice will result if there is no compensation, and those facts are set forth 
in written fi ndings of the trial court (§ 1.02).
 (5) Th e duration of an award of periodic payments made under this section should be 
determined as provided in § 5.06. Subsequent modifi cation of the award’s amount or duration 
is allowed as provided under §§ 5.07, 5.08, and 5.09. An award of periodic payments that would 
otherwise arise under this section may be replaced, in whole or in part, by a single lump-sum 
payment, as provided in § 5.10.
 (6) In determining the duration of a marriage for the purpose of this section, the court should 
include any period immediately preceding the formal marriage during which the parties lived 
together as domestic partners, as defi ned in § 6.03.”
41 El termini d’un any per a la seva reclamació compta (art. 16.2 i 32.2 LUEP) des del cessament 
de la convivència (no de l’extinció de la unió), per tant, la pensió alimentària i la compensació 
econòmica seguiran vives en moment de la separació o divorci i es podrà reclamar el seu 
pagament, sempre sota el principi de rogació.
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seu nom, simulant una compravenda; molt pocs dies després la dona va revocar 
formalment els poders. Tot i que es tracta d’un cas, com deia, anterior a l’entrada 
en vigor de la LUEP, vull destacar que, a partir de l’aplicació analògica de l’art. 
102 CC, l’Audiència arriba al mateix resultat que si regís l’art. 12.3 LUEP: si en el 
matrimoni l’admissió de la demanda de nul·litat, separació o divorci comporta la 
revocació dels poders atorgats a favor de l’altre, el mateix ha de ser per a les unions 
estables, ja que desapareix la confi ança que és el fonament de l’apoderament. Així 
en el seu FD 3er es pot llegir:

“[D]el sucinto relato anterior puede ya inferirse la nulidad del contrato de 
27-6-1991, que la sentencia apelada se limita a proclamar. Y ello no porque en 
principio el poder otorgado en su momento en favor del Sr. LL. fuese inefi caz 
o ilícito pues dentro de la autonomía de la voluntad cabe tal posibilidad 
en nuestro derecho, al ser el representado quien libremente determina el 
ámbito de actuación del representante, sino porque cuando usó del poder, 
éste había perdido ya toda su validez y vigencia. Al efecto hay que señalar 
que si el apoderamiento surge a la vida del derecho con la sola voluntad del 
representado esta misma y única voluntad es causa sufi ciente para provocar 
su extinción debiendo entenderse producida en este caso la revocación, sin 
necesidad de acto formal, por dos circunstancias: 1º Porque el mismo fue 
otorgado sólo en consideración a la marcha de la Sra. P. a los EEUU por un 
tiempo prolongado como admitió el Sr. LL. al absolver la posición cuarta 
(f. 271) y 2º porque, en cualquier caso, producida la ruptura sentimental 
carecía de todo sentido el mantenimiento del poder (así se prevé en los casos 
de cese de convivencia matrimonial en el art. 102 del CC), al desaparecer la 
confi anza en la que se funda el apoderamiento. Si a lo anterior unimos que en 
el momento en que se hizo uso del poder existía un claro confl icto de intereses 
(STS 12-2-1999 [RJ 1999\654] ó RDGDN de 2-12-1998 [RJ 1998\10481]) entre la 
actora y el demandado en la medida en que el posible benefi cio de uno de los 
contratantes se traducía en el correlativo perjuicio del otro, fácil es colegir 
que el contrato adolecía ya de nulidad en virtud de lo dispuesto en el art. 1259 
del C.C. Pero es que, además, la falta de causa lícita es también manifi esta tal 
y como se recoge en la sentencia impugnada”.

X. Compensació econòmica per raó del treball per 
a la llar o per a l’altre convivent (art. 13 i 31.1)

Els articles 13 i 31.1 LUEP tenen un contingut que, com abans s’ha dit, 
coincideix, pràcticament, amb el previst a l’art. 41 CF per a al cas de separació, 
divorci o nul·litat del matrimoni. En cessar la convivència, el membre de la unió 
estable que al·lega haver patit una desigualtat patrimonial amb enriquiment 
de l’altra part, com a conseqüència d’haver treballat per a l’altre o per a la llar 
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comuna sense retribució o amb una retribució insufi cient pot reclamar, per 
aquest motiu, una compensació econòmica. La compensació, no pertoca, doncs, 
si s’ha pagat un sou sufi cient pel treball, ni si s’han rebut participacions de la 
societat que explotava comercialment el restaurant on treballava, per valor de 
la meitat de capital social 42 (cas de la SAP Barcelona de 25 novembre 2002 -JUR 
2003\61811). En el cas de les parelles de fet no subjectes a la LUEP (per exemple, 
perquè algun dels convivents manté encara el vincle matrimonial amb una 
altra persona), s’haurà d’acudir a la via del principi general de la prohibició de 
l’enriquiment injust, en el procediment corresponent.

Tant l’art. 3.2 com l’art. 22.2 LUEP conceben el treball domèstic i la 
col·laboració personal i professional per a l’altre membre de la parella també com 
a formes de contribució al manteniment de la casa (despeses comunes). De fet, la 
col·laboració del cònjuge (amb més raó encara la del company en unió estable) en 
l’activitat professional de l’altre no té, en principi, cap vinculació directa amb el 
deure de contribució a les despeses familiars, sinó que més aviat s’adiu amb una 
relació de tipus laboral o societària, per la qual cosa les qüestions de valoració 
s’haurien de resoldre segons els criteris del mercat laboral43 o d’acord amb allò 
que s’hagi pactat en el contracte de societat, tenint en compte, també, el pes 
que en aquestes relacions té, per la pròpia naturalesa de la relació, la confi ança 
del col·laborador. Sobre això la SAP Girona de 13 de març de 2001 afi rma “[S]e 
solicita la suma de cinco millones de pesetas con fundamento en el art. 13 de la Ley 
Catalana de parejas de hecho de 15.7.98. Dicha legislación aplicable a las parejas 
que han convivido “more uxorio” exige dos requisitos para el otorgamiento de la 
meritada cantidad compensatoria, a saber, trabajo para el hogar común o para 
el otro conviviente. Pues bien; a la corta duración de la convivencia more uxorio 
de los aquí litigantes, poco mas de dos años, debe traerse a colación que, parte 
de la actividad que la recurrente tuvo para su compañero en el negocio que éste 
regentaba de zapatería, fue fi nalizada de común acuerdo entre ambos en sede de 
relaciones laborales, donde aquella se dio por saldada y fi niquitada. Examinado en 
patrimonio del Sr. C., tal y como refl eja asimismo la propia Sentencia, es claro que 
ningún enriquecimiento tuvo consecuencia directa de la dedicación de la recurrente 

42 És més, sorprenentment, l’Audiència afegeix que com que li havia estat reconeguda una 
pensió periòdica, quedava exclosa la compensació. Observi’s, però, que la premissa hauria de 
ser precisament la contrària: primer s’ha de fi xar la indemnització i després, si escau, es fi xa la 
pensió periòdica, tenint en compte aquella indemnització.
43 Tot això, sens perjudici del que disposa l’art. 1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que exclou del seu 
àmbit d’aplicació “e) Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados 
de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con 
el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad 
o afi nidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción”.
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emite a las faenas del hogar. Si a ello añadimos que poco o nada ha cambiado la 
situación económica de la recurrente, en relación al momento anterior a conocer al 
Sr. C., deberemos de concluir con la Sentencia de instancia en que no es de recibo el 
otorgamiento de la suma que se solicita con base en un precepto cuya aplicación no 
viene al presente supuesto, extrema de la Sentencia que debe ser mantenido.”

En relació amb la fi xació de la quantia de la compensació, la STSJC d’1 de 
juliol de 2002 confi rma la resolució de la SAP Barcelona (12ª) de 28 novembre 
2001 segons la qual, com que l’ordenament no dóna unes específi ques regles 
de quantifi cació, s’ha d’acudir a allò que es consideri raonable i prudencial. En 
aquest cas la convivència havia durant 13 anys i l’home tenia un negoci de venda 
d’animals del qual no constava exactament la importància econòmica, però era 
evident que li permetia atendre, sense problemes, les elevades quotes mensuals 
generades per diversos préstecs que ell havia contret. A partir d’aquí, l’Audiència 
resol que: “[c]onsiderando la duración de la convivencia, que la demandante 
ahorró también cerca de tres millones de pesetas, se considera procedente 
limitar la indemnización a tres millones de pesetas”. És més, reforça aquest 
criteri argumentant que per la via de l’enriquiment sense causa s’hagués arribat a 
la mateixa solució, encara que no fos aplicable la LUEP.

Precisament, en aquesta sentència d’1 de juliol de 2002, el TSJC fi xa els 
fonaments de la compensació econòmica (en un lapsus calami parla de pensió 
compensatòria), recolzant-se en la següent argumentació:

“[L]a pensión compensatoria [sic] nace para equilibrar en lo posible las 
desigualdades que pueden generarse durante una convivencia estable, 
cuando uno de los convivientes se dedica al cuidado del hogar y de los hijos o 
ayuda en el negocio percibiendo en este caso una insufi ciente remuneración, 
mientras el otro dirige y administra el comercio con el ahorro –de todo tipo- 
añadido que supone la anterior dedicación. La pensión compensatoria 
[sic] intenta impedir o limitar que, al cese de aquella convivencia, quien ha 
ayudado propiciando el mantenimiento y el desarrollo del negocio, quede 
sin la capitalización de sus esfuezos, mientras el otro retenga el activo 
patrimonial íntegro. Se trata pues de lograr un justo equilibrio patrimonial, 
medido a la hora de la crisis de convivencia, pero con la vista puesta en la 
necesidad de retribuir un trabajo y un esfuezo colateral pero convergente no 
remunerado o remunerado insufi cientemente hasta entonces.”

XI. Pensió alimentària periòdica (art. 14 i art. 31.2)

En aquest punt, les audiències catalanes no solen apartar-se de la literalitat de 
la llei. A títol d’exemple, podem citar la SAP Girona de 2 d’octubre de 2002 (AC 
2002\1493) i l’esmentada SAP Barcelona de 25 novembre 2002, quan desestimen les 
respectives pretensions es limiten a reproduir l’art. 14 LUEP. En ambdues queda 



392 Joan Egea Fernàndez

clar que els pressupòsits de la pensió de la LUEP no coincideixen exactament 
amb els que l’art. 84 CF fi xa per a les parelles casades (on, bàsicament, s’exigeix 
que es produieixi un desequilibri perjudicial de la seva situació econòmica en 
relació amb la que tenia durant el matrimoni”).44 Sembla que la seva fi nalitat es 
limita a facilitar la inserció del convivent necessitat en el mercat laboral i d’aquí 
que es posi el topall dels 3 anys. Sorprèn, però, que l’Audiència de Girona, tot i 
admetre que no concorrien els pressupòsits que exigeix la LUEP, resolgui que, 
com que el demandant havia admès una pensió mensual de 50.000 pta [300,51 €], 
s’havia d’augmentar a 80.000 pta [480,81 €] durant tres anys. La jurisprudència, 
majoritàriament corrobora la naturalesa alimentària de la pensió (vid., per 
totes, la sentència AP Barcelona de 14 de febrer de 2002 [JUR 2003/198515] i 
l’anteriorment citada de 25 de novembre de 2002). D’especial interès és la SAP 
Barcelona de 9 de juliol de 2002 que en un cas en què la parella només havia restat 
sotmesa pròpiament a la LUEP, un mes (des del 29 maig de 2000, data en què es va 
divorciar del seu anterior matrimoni, fi ns el 2 juny que va trencar la convivència 
la unió estable de parella) però que convivien efectivament des de l’any 1995 i 
amb fi lls comuns des de 1999, atorga una pensió alimentària periòdica de 1.503 
€ mensuals, doncs té en compte el perióde de convivència anterior i admet que 
s’apliqui subsidiariament la regulació dels aliments continguda en el Codi de 
família. 

Una altra sentència, la de la APB (12ª) de 28 novembre 2001, barreja el 
fonament de la pensió amb el de la compensació quan confi rma la pensió 
periòdica que havia fi xat la sentència apel·lada (50.000 pta durant 3 anys) 
justifi cant-ho perquè si s’apliques –diu- el criteri del l’art. 14 a) LUEP “[e]s 
patente que la dedicación de la señora E al señor M y a su negocio, ha 
disminuido su capacidad de obtener otros ingresos que los que le entregase 
dicho señor, claramente insufi cientes” .45 

Per la seva banda, la SAP Girona de 23 de març de 2001 desestima la sol·licitud 
d’una pensió periòdica en base a que l’escassa durada de la convivència (poc més 
de dos anys) no havia generat desequilibri. Tot i això, sorprenentment, afi rma 
que “[E]l art. 14 de la Ley de parejas de hecho mencionada es aplicable en este 
extremo, como también lo es el art. 97 del C. Civil”, i sorprén doblemeent, primer 

44 En aquest sentit, Javier Pereda Gàmez (2003), pàg. 315 ha assenyalat que “[n]o cabe que el 
legislador autonómico establezca una pensión por ‘desequilibrio’ en el sentido del art. 97 CC si 
tal pensión tiene por objeto compensar el hecho de perder el nombre, la fama o pertenencia al 
unión o a la familia extensa del otro conviviente... Ciertamente hay que tener en cuenta que no 
es lo mismo indemnizar estas pérdidas que fi jar una pensión para la atención primigenia de 
las necesidades más vitales.”
45 Per a mi, és obvi que la capacitat per a obtenir ingressos a la que al·ludeix l’article 14 LUEP 
fa referència a partir del trencament, no a mentre dura la convivència (això ja ho cobreix la 
compensació econòmica). 
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perquè la LUEP exclou tenir que acudir a cap altra norma i, segon, perquè posats 
a cercar similituds amb els efectes de la ruptura matrimonial podia haver al·ludit 
a l’art. 84 CF, en lloc del Codi espanyol. Més correctament, la SAP Barcelona de 6 
de maig de 2002 exclou l’aplicació de l’art. 97 CC, en un cas que les parts havien 
conviscut com a unió estable de parella durant 6 anys, no havien al·legat la LUEP 
i resol: “[q]ue no procede la pensión compensatoria pedida como tal en las uniones 
de hecho, como enseña constante jurisprudencia cuya cita no hace falta siquiera 
por conocida. En ningún caso es aplicable la pensión del art. 97 CCLEG 1889\ 27 a 
uniones no matrimoniales. No se ha invocado tampoco en este pleito la ley catalana 
10/98 de uniones estables de pareja, vigente ya al tiempo de la extinción de esta 
convivencia more uxorio, ni su art. 14, el cual establece una pensión periódica de 
naturaleza expresamente alimenticia. Y debió hacerse en debida forma por cuanto 
se trata de una pensión de naturaleza distinta, de efectos y presupuestos en buena 
parte distintos a la establecida por desequilibrio económico en el art. 97 del CC, pero 
que tiene un rasgo común con aquélla, su carácter dispositivo. De suerte que no cabe 
interpretar que se está invocando este precepto ni esta pensión alimenticia cuando 
claramente se está fundando la pretensión en otro precepto que no puede aplicarse 
analógicamente”.

Tot i que s’aparta del que hom pot considerar corrent jurisprudencial 
dominant,46 la sentència que més encertadament tracta de la naturalesa de la 
pensió, és la de l’AP Barcelona (18ª) de 29 setembre 2000, la qual li atribueix una 
funció alimentària i indemnitzatòria, al mateix temps:

“[E]sta pensión presenta un cierto componente alimentario si se tiene en 
cuenta que será exigible cuando quien la reclama la necesita para atender 
adecuadamente su sustentación, y también un componente indemnizatorio, 
ya que además, para que nazca este derecho se requiere que la convivencia, 
directa o indirectamente (de la relación hayan nacido hijos que queden a 
cargo del reclamante) haya minado la capacidad de obtener ingresos”

A partir d’aquí, conclou que en aquell cas no procedia la prestació alimentària, 
doncs, la dona demandant treballava a l’Ajuntament de Badalona i convivia amb 
un tercer, que contribuïa a satisfer les despeses de la llar. Efectivament, tenint 
en compte que la convivència more uxorio amb un una altra persona extingeix 
l’obligació de pagar la pensió, és clar que aquesta ja no neix si la convivència ja 
existeix durant el procediment.

La pensió periòdica (com també la compensació econòmica) s’ha de reclamar en 
el termini d’un any a comptar des del cessament de la convivència (art. 16.2 LUEP); 
aquest però, en la majoria de casos, és un dies a quo força difícil de determinar i 
sobre el qual, en qualsevol cas, només ha recaigut, que em consti, una resolució 

46 Per tots, M. Martin Casals (2000),  pàg. 1197.
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judicial. Es tracta de la sentència de 30 de desembre de 2002 (JUR 2003/108081) 
que qualifi ca el termini d’un any des del cessament de la convivència, fi xat per 
l’art. 16.2 LUEP per a la reclamació de la compensació econòmica i de la pensió 
alimentària periòdica, com de caducitat, i afi rma que:  

“[L]a confi guración de tal término como de caducidad de la acción, 
que no de prescripción, se infi ere de la circunstancia expresada ex lege del 
nacimiento de tales derechos con la limitación temporal de reclamarse en 
el término de un año desde el cese de la convivencia. En su consecuencia 
no cabe la apreciación de la causas interruptivas del instituto de la 
prescripción señaladas en el artículo 1973 CC, y de transcurrir el término 
legal de la caducidad se produce la decadencia efectiva de, tales derechos, 
dada la dejación de su ejercicio, sin que después pueda nuevamente 
reclamarse”.

XII. Habitatge familiar (arts. 11 i 28)

Pel que fa al règim de l’habitatge, la LUEP no fi xa un paral·lelisme entre 
el matrimoni i les unions estables de parella. No conté cap precepte sobre a 
l’atribució del seu ús en cas de trencament,47 sinó que l’art. 11, per a les unions 
heterosexuals, i el 28, per a les homosexuals, tan sols posen límits als actes de 
disposició o gravamen realitzats en vida, exigint el consentiment de l’altre o 
l’autorització judicial. Els actes de disposició efectuats sense aquell consentiment 
o sense l’autorització judicial són anul·lables, a instància de l’altre convivent, en el 
termini de 4 anys a comptar des que en tingui coneixement o des que s’inscrigui 
en el Registre de la propietat.48 En la pràctica judicial, que em consti, només la 
SAP Barcelona (18ª) de 2 de maig del 2000, ha plantejat un cas d’alienació de 
l’habitatge familiar sense consentiment del convivent no propietari (el tercer 
adquirent va exercitar l’acció de desnonament fent fora la mare i la fi lla); la mare, 
emparant-se en l’art. 11.3 LUEP, demandava una indemnització de 3.000.000 pta. 
[18.030,36 €] pels danys que havia patit, però l’Audiència desestima la pretensió 
perquè la convivència havia cessat abans de l’entrada en vigor de la LUEP, i 
aquesta no es podia aplicar retroactivament. 

La doctrina catalana entén, majoritàriament, que, en defecte de pacte, l’art. 83 
CF tampoc no es pot aplicar, per analogia, tot i que en el cas que hi hagin fi lls, 

47 Javier Pereda Gámez (2003), pàg. 318, arriba a afi rmar que “[N]o es constitucional una ley 
autonómica que no prevé mínimamente la atribución del uso de la vivienda familiar para la 
protección del conviviente en situación ‘indigna’ por causa de la crisis familiar”.
48 Els criteris pel còmput del termini, tal com proposava la Secció de dret de família, haurien 
de seguir l’ordre invers, és a dir, en primer lloc el Registre i si l’immoble no està inscrit, des que 
es té coneixement de l’alienació.
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a l’empara de que el bé jurídic protegit és l’interès del menor, sí que ho admet.49 
Efectivament, a la pràctica, tots els casos d’atribució de l’habitatge que han passat 
per les Audiències catalanes es refereixen a parelles amb fi lls o fi lles menors. Així, 
l’anteriorment citada SAP Barcelona (18ª) de 29 de setembre de 2000 (JUR 2001\55) 
confi rma la del JPI que resolia que “[s]e concede a la madre y los hijos menores el 
uso y disfrute de la vivienda conyugal [sic]”; en el mateix sentit, la SAP Barcelona 
(18ª) JUR 2003/198515) atorga la guarda i custòdia de la fi lla a la mare “[a]sí como 
el uso de la vivienda conyugal a madre e hija”. Igualment, la SAP Barcelona de 23 
setembre de 2002 (JUR 2003\22930) estima parcialment un recurs d’apel·lació 
contra la sentència del JPI en allò que es refereix a la condemna al pagament 
de les quotes del préstec hipotecari que havia subscrit la parella, però manté el 
pronunciament del JPI que atribuïa l’ús de l’habitatge familiar i dels estris d’ús 
comú a la mare i als fi lls menors. La mateixa línia s’intueix en la SAP Girona de 
2 d’octubre de 2002, en un cas, recordem-ho, que aplica indirectament la LUEP 
a una parella de nacionalitat suïssa, quan afi rma que “[e]n cualquier caso, se ha 
acreditado que dicho domicilio es propiedad del demandante, no se ha demostrado 
de modo alguno que la apelante hubiera participado en el pago del precio del mismo. 
No existen hijos comunes que pudieran quedar bajo su custodia y su compañía. 
Además, como se razonará más adelante, tiene un patrimonio propio, por lo que 
no se aprecia motivo alguno para atribuirle el uso del domicilio. El hecho que el 
patrimonio de su antigua pareja pudiera ser superior al suyo propio, no justifi ca por 
sí solo que pueda prosperar su petición”. 

En canvi, pel dret de l’Estat, tant la doctrina com la pròpia jurisprudència del TS 
en base a l’aplicació dels principis generals del dret (concretament el de protecció 
del convivent més feble), admeten que, en cas de trencament de la convivència en 
relació estable de parella, hom pot atribuir l’habitatge familiar al membre més 
feble de la parella.

En fi , si l’interès jurídic protegit pel conjunt de preceptes que, en la relació 
matrimonial, permeten atribuir l’ús de l’habitatge a un dels cònjuges, és 
afavorir aquell que, després del trencament de la convivència, quedi en situació 
de més feblesa (com s’evidencia també, en la STC 222/1992, d’11 de desembre, 
que va declarar inconstitucional l’art. 58.1 de la LAU en base a que la llei prenia 
en consideració, molt particularment, la situació fàctica d’haver conviscut en 
l’habitatge arrendat), hom hauria de concloure que aquest mateix interès hi 
és, també, en el cas de les unions estables de parella quan cessa la convivència. 
Així, caldria que la futura regulació del Llibre II del Codi civil de Catalunya que 
inclogués uns criteris d’atribució de ‘habitatge familiar’ pel cas de trencament 
de les unions estables de parelles. De fet, ha estat l’art. 2.7 de la Llei 27/2003, de 

49 M. Martín Casals (2000), pàg. 1167. Com hem vist a la nota 46, J. Pereda Gámez (2003), se 
situa en l’extrem oposat i considera que no preveure-ho és inconstitucional.
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31 de juliol, reguladora de l’Ordre de protecció de les víctimes de la violència 
domèstica, el que, en afegir a la LECr un nou article 544 ter, ha inclòs, entre les 
mesures preventives de naturalesa civil que pot adoptar el jutge de guàrdia o, en 
el seu cas, el de violència contra la dona, l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar 
i la prestació d’aliments si hi han indicis fonamentats de la comissió d’un delicte 
o falta contra alguna de les persones esmentades a l’art. 153 del Codi Penal (entre 
les quals hi ha els convivents more uxorio). El que passa és que, com que la LEC no 
preveu cap procediment especial per a les parelles de fet, més enllà del que afecta la 
guarda i custòdia dels fi lls o els aliments reclamats en nom d’aquests (arts. 768.3º 
i 770.6º LEC), tindrà difícil cabuda, en aquests procediments, la presentació d’una 
demanda civil en el termini de 30 dies que permeti el manteniment de la mesura. 

XIII. Efectes de l’extinció per mort

1. Drets de predetracció i dret a ocupar l’habitatge familiar durant 
l’any següent a la mort del company convivent (art. 18 i 33)

Com ja hem avançat en parlar del dret d’aliments, pel cas d’extinció de la unió 
estable per mort d’un dels convivents, l’art. 18.1 LUEP atribueix al sobrevivent 
de la unió estable heterosexual la propietat dels béns de la llar, és a dir, els béns 
d’ús comú i quotidià, excloent-los, per tant, de l’herència. A més, l’apartat 2 
d’aquest mateix precepte atorga al supervivent el dret d’habitar tot l’habitatge 
comú, durant l’any següent a la mort del convivent, amb la facultat de prendre’n 
possessió, atorgant-li també el dret a ser alimentat amb càrrec al patrimoni 
del premort, d’acord amb el nivell de vida mantingut i la importància del dit 
patrimoni. Semblantment, per a les unions estables homosexuals, l’art. 33 LUEP 
estableix el mateix dret a viure en l’habitatge comú, però, a diferència de les 
unions heterosexuals, no inclou la facultat de possessionar-se’n (cosa que porta, 
per força, a reclamar-lo judicialment), ni el dret a ser alimentat a càrrec del 
patrimoni. Aquestes són diferències mancades de tota justifi cació.50 

A la praxi jurisprudencial, la SAP Barcelona de 20 d’octubre de 2002 (JUR 
2003\261255), després d’afi rmar que el sobrevivent d’una parella heterosexual 
no està legitimat per intervenir en la declaració d’hereus ab intestato del seu 
company premort i, per tant, que tampoc pot demanar la nul·litat de la declaració 
d’hereus feta sense la seva intervenció, li reconeix el dret a retirar els estris que 
constitueixen el parament de l’habitatge comú, llevat les joies, els objectes 
artístics d’extraordinari valor o d’altres també de valor extraordinari, atès el nivell 
de vida de la parella i el patrimoni relicte. La sentència, però, incorre en l’error de 
vincular el reconeixement de l’esmentat dret a que la mort del company hagués 

50 En el mateix sentit P. Ortuño Muñoz (2000), pàg. 1236.
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comportat la disminució del nivell de vida de l’altre; en efecte això no s’ajusta a les 
previsions del precepte, doncs les úniques circumstàncies que s’han de tenir en 
compte per a la fi xació d’aquest dret són: el nivell de vida mantingut per la parella 
i la importància del patrimoni del premort. Pel que fa al dret a ocupar l’habitatge 
comú, aquesta mateixa sentència rebutja la pretensió del sobrevivent de què el 
dret a l’ús es comptés des de l’acceptació de l’herència, ja que, d’acord amb l’art. 18 
LUEP, el seu abast es limita a l’any següent a la mort “[p]ues ello desnaturalizaría el 
derecho que se concede como benefi cio inmediato a la muerte, careciendo de sentido 
que debiera desalojar la vivienda tras la muerte y esperar a que acepte la herencia 
para gozar un año de la misma; ni tampoco puede entenderse que hasta la aceptación 
de la herencia pueda permanecer en la vivienda y un año a partir de la aceptación, 
pues ya no sería un derecho de un sólo año que recoge el legislador”. 

2. Els drets de naturalesa successòria (art. 34 i 35)
Com és sabut, la LUEP només atorga drets successoris a les unions homosexuals 

(d’altra banda, molt més limitats que els que correspondrien al cònjuge). En 
concret, si un dels membres de la parella mor intestat, el sobrevivent, que no 
tingui mitjans econòmics sufi cients, té dret a una espècie de quarta vidual, 
si concorre amb descendents o ascendents del causant, (art. 34.1 a LUEP); si 
manquen els descendents i els ascendents –en concurrència amb col·laterals dins 
el segon grau- li correspon la meitat de l’herència (art. 34.1. b LUEP); i la totalitat, 
si manquen els col·laterals dins el segon grau (art. 34.1. c LUEP). En el cas que el 
difunt hagués atorgat testament (art. 35 LUEP), el sobrevivent té el mateix dret 
previst a l’apartat 1 a) de l’art. 34 LUEP, és a dir, fi ns a la quarta part del valor de 
l’herència, cas que no tingui mitjans econòmics sufi cients.

En la meva opinió no està justifi cada l’exclusió de drets successoris per a 
les parelles heterosexuals, ja que, si hom considera que la successió intestada 
refl ecteix el criteri estàndard de testar o, el que és el mateix, positivitza la 
presumpció de quina seria la voluntat típica del causant mitjà,51 el lògic fóra 
concloure que no s’hauria d’haver distingit entre ambdós tipus de parelles. 
És clar que, el legislador pot haver pensat que el més prudent era deixar-ho a 
l’autonomia de la voluntat (és a dir, que qui vulgui afavorir la seva parella atorgui 
testament) que és l’argument més sovintment utilitzat pels que defensen que no 
s’han de reconèixer drets successoris a les parelles de fet,52 però, tampoc no ha 

51 En aquest sentit ja s’havia manifestat també F. Pantaleón Prieto (1984), pàg. 175. 
52 Per a una exposició més detallada dels arguments a favor i en contra del reconeixement 
de drets successoris a les parelles de fet, hom pot veure P. Salvador Coderch, M.R. Lloveras i 
Ferrer i C. Seuba Torreblanca (1994), els quals es decanten per reconèixer aquest drets, però 
qüestionen, a l’hora, que aquest reconeixement s’hagi de limitar a tutelar relacions de vida 
marital, podent incloure també el fi llastre o les situacions de convivència amb dependència 
(excloent, òbviament, les relacions de caràcter onerós).
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estat aquesta l’opció elegida (si més no, només ho ha estat a mitges), doncs ha 
fi xat una solució per a les parelles homosexuals i una altra per a les heterosexuals. 
D’altra banda, el reconeixement d’aquests drets successoris ab intestato en les 
unions estables homosexuals, no es pot fonamentar en la solidesa dels vincles 
afectius existents o, el que és el mateix, en la dependència afectiva perquè és 
obvi que aquesta mateixa afectivitat concorre també en les unions estables 
heterosexuals.53 Això només s’explica perquè, fi ns ara, aquestes parelles tenien 
vedat el matrimoni, però a partir de l’entrada en vigor de la Llei 13/2005 aquesta 
desigualtat ja no es pot mantenir. 

En la jurisprudència de les audiències catalanes, que em consti, només s’ha 
plantejat una reclamació de drets successoris; es tracta, recordem-ho, de la SAP 
Barcelona de 2 febrer 2004 (JUR 2004\81387) referida a un cas en què els germans 
del difunt havien instat un expedient judicial de declaració d’hereus ab intestato, 
en què va comparèixer un tercer manifestant que havia viscut en unió estable fi ns 
la mort del company (ho acreditava mitjançant acta de notorietat i no, tal com 
exigeix l’art. 21.1 LUEP, amb la corresponent escriptura) i reclamant la meitat de 
l’herència. L’Audiència revoca la sentència d’instància per raons processals, i no 
entra en el fons. 

En qualsevol cas, encara que la LUEP no atribueixi drets successoris a les 
unions estables heterosexuals més enllà d’aquells modestos drets de predetracció, 
és evident que, per la via de la institució testamentària el causant pot afavorir el 
seu company; la qüestió que llavors es planteja és si el convivent sobrevivent que 
rep alguna atribució testamentària té dret a benefi ciar-se del tipus reduït previst 
a la Llei de l’impost sobre successions i donacions. En aquest àmbit, precisament, 
la qüestió que van haver de resoldre les sentències del TSJC (Sala contenciós-
administrativa) de 12 de juliol de 2002 (JUR 2002\278887) i de 19 de març de 2004, 
en les què els hereus impugnaven sengles resolucions dels Tribunals Econòmics 

53 Ara bé, es dóna la paradoxa de que, tot i concebre’s com una institució contractual onerosa, 
l’art. 8 de la Llei 22/2000, de 29 de desembre, d’acolliment de persones grans atorga (en la 
successió intestada de la persona acollida i en concurrència amb descendents, cònjuge, 
ascendents o col·laterals fi ns al segon grau, sempre que la convivència ha durat un mínim de 
quatre anys) el dret a exercir una acció personal i exigir (en el termini d’un any) dels hereus 
béns hereditaris o llur equivalència en diners, que representin una quarta part del valor de 
l’herència. Si no es dóna aquella concurrència els acollidors tenen dret a tota l’herència. L’art. 
9 atribueix el mateix dret a la quarta si la persona acollida ha mort havent atorgat testament. 
Semblantment, per a les situacions convivencials d’ajuda mútua, l’art. 8 de la Llei 19/1998, de 
28 de desembre, en cas de mort d’un dels convivents, atorga al sobrevivent,que era mantingut 
total o parcialment pel premort en l’últim any de la convivència i que no tingui mitjans 
econòmics sufi cients per a mantenir-se, una pensió alimentària, a càrrec dels hereus d’aquell, 
per un període màxim de 3 anys. A més, la Disposició Addicional assimila les situacions 
convivencials d’ajuda mútua als parents del III Grup, en les adquisicions mortis causa d’un 
dels convivents en l’herència de l’altre.
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Administratius, que havien rebutjat la reclamació del convivent en unió estable 
de benefi ciar-se del referit tipus reduït, respecte de la successió testada del seu 
company, van resoldre que com que la mort es va produir abans que entrés 
en vigor la LUEP, aquesta no es pot aplicar retroactivament, perquè “[...] aún 
participando (la Sala) de esa sensibilidad social que le llevaria a asimilar los efectos 
jurídico-tributarios del matrimonio a las uniones de hecho estables o ‘more uxorio’, 
no puede obviar, ni tergiversar, el estricto sometimiento a la Ley a que está obligada, 
en tanto que la presión social no sea lo sufi cientemente intensa como para inducir al 
Poder Legislativo al cambio que en este caso sería necesario, en la norma fi scal”.

A partir de la DF 1ª de la LUEP que anunciava que la Generalitat havia de 
regular un tractament fi scal específi c per a cada una de les formes d’unió 
legalment previstes, l’article 31 de la Llei 25/1998 de 31 de desembre de Mesures 
Administratives, Fiscals i d’Adaptació a l’Euro, modifi cat, posteriorment, per 
l’art. 9 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre de Mesures Fiscals i Administratives 
(amb efectes a partir del 1 de gener de 2003 ), va assimilar els convivents en unió 
estable de parella als cònjuges (incloent, òbviament, les atribucions successòries 
de caràcter voluntari).54

3. El pacte de supervivència (arts. 44 a 47 CF)
En la mesura que constitueix una mena de pacte successori de caràcter mutual 

i com a tal irrevocable (que, certament, no atribueix un títol d’hereu, però sí 
un títol particular) o, el que és el mateix, un pacte en el qual els cònjuges o els 
membres d’una unió estable de parella es donen55 mútuament la seva quota sobre 
el bé comprat a favor del que sobrevisqui, tractarem aquí també, en seu dels 
efectes de l’extinció per mort, del pacte de supervivència.

54 “Article 31. Tractament fi scal de les unions estables de parella
 1. D’acord amb el que estableix la disposició fi nal primera de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, 
d’unions estables de parella, i dins l’àmbit de competències assumides per la Generalitat en el 
marc de la Llei de l’Estat 21/2001, els membres de les unions estables regulades per la dita Llei 
10/1998 tenen, en relació amb l’ impost de successions i donacions, l’assimilació als cònjuges.
 ”2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el subjecte passiu convivent en una unió estable 
de parella ha d’acreditar l’existència d’aquesta unió, d’acord amb el que especifi quen les lletres 
següents:
 ”a) En el cas d’unió de parella estable heterosexual, mitjançant l’escriptura pública de 
formalització de la convivència atorgada com a mínim dos anys abans de la mort del causant 
o de la donació, o bé mitjançant acta de notorietat de la convivència i del transcurs del període 
mínim de dos anys d’aquesta, als quals fa referència l’article 10 de la Llei 10/1998.
 ”b) En el cas d’unió de parella estable homosexual, mitjançant l’escriptura pública atorgada 
conjuntament, a què fa referència l’article 21 de la Llei 10/1998.”
55 Només cal recordar que, històricament, el dret català havia confi gurat els heretaments 
(institució contractual d’hereu) també com una donació, en aquest cas universal de tots els 
béns presents i futurs.
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Prèviament, cal determinar, però, si aquest és un pacte que poden estipular 
les unions estables de parella i per tant si entra en l’àmbit que l’art. 3.1 LUEP 
atorga a seva autonomia privada. La sentència del TSJC de 13 de febrer de 2003 ha 
considerat vàlid un pacte de supervivència estipulat per una parella de fet en un 
contracte de compravenda de l’any 1985, abans per tant de l’entrada en vigor de 
la LUEP. 

Els compradors havien fet constar, erròniament o falsament, que estaven 
casats i que el seu règim econòmic matrimonial era de separació de béns; 
en realitat, però, la dona estava casada amb una altra persona des del 18 
de desembre de 1951, de la qual s’havia separat de fet i feia uns vint anys 
que convivia en relació estable de parella amb el seu company comprador. 
La dona va morir intestada el 16 de desembre de 1985 i el seu marit, que 
havia estat declarat hereu ab intestato, mitjançant acta de notorietat de 
25 de abril de 1997, amagant que estava separat de fet de la causant, va 
demandar al company de la seva dona sol·licitant la nul·litat del pacte 
perquè els compradors no eren cònjuges. Tant el JPI com la AP Girona van 
desestimar la demanda basant-se en que el marit no podia ser declarat 
hereu perquè la condició de separat ho impedia. Posteriorment, va ser la 
germana de la causant la que va obtenir la declaració d’hereva i, a partir 
d’aquí, ara era ella la que demandava qui havia estat el company de la seva 
germana, sol·licitant que es declarés la nul·litat del pacte estipulat entre 
els convivents. Tant el JPI com l’AP Girona van desestimar la pretensió 
argumentant que el pacte es pot estendre a les unions estables de parella, 
d’acord amb el principi de llibertat contractual plasmat a l’art. 1255 CC. 
La germana va recórrer en cassació (per la via de l’interès cassacional) 
al·legant que la sentència de l’Audiència havia infringit els arts. 61 i 97 de la 
CDCC de 1984. 

El TSJC confirma la sentència de la AP, en base a que la naturalesa familiar 
d’aquests pactes determina la possibilitat d’estendre’l a d’altres formes de 
família diferents de la matrimonial. Per fer-ho s’empara en la jurisprudència 
constitucional sobre el concepte de família (STC 222/1992, de 11 de setembre, 
reproduïda en resolucions posteriors del propi TC i també del TS). La seva 
argumentació és de base constitucional i es concreta en que: “[s]i les unions no 
matrimonials encaixen en el concepte de família que es deriva de la Constitució, 
institucions pensades i regulades per a protegir determinats interessos 
patrimonials de la família matrimonial, es poden fer extensives a la família que 
es deriva d’una unió estable de parella” (FJ 2º). Més específicament vincula 
aquesta naturalesa familiar al règim de separació de béns del qual considera 
que n’és un correctiu que voluntàriament poden establir els cònjuges a 
l’empara del principi d’autonomia privada i justifica que es pugui estendre 
també a les parelles de fet perquè les circumstàncies socials (models familiars) 
han canviat, respecte de les imperants en el context de la Compilació de 
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l’any 1960, en aquells moment, “[d]e forma gairebé natural, s’ identificaven els 
conceptes de família i família matrimonial, fet que fonamentaria el criteri dels 
compiladors de limitar als cònjuges la possibilitat de pactar unes compres amb 
pacte de supervivència” (FJ 2º). 

La mateixa interpretació s’ha de fer pel dret vigent tot i que, d’una banda, el 
tenor literal del Codi de família no sembli propiciar-ho,56 ja que els arts. 44 a 47 
CF, sistemàticament, es troben ubicats en seu del règim matrimonial de separació 
de béns i, d’una altra, perquè la LUEP tampoc ha inclòs aquesta fi gura en la seva 
regulació. Certament, partint de que la característica fonamental del règim 
econòmic matrimonial de separació de béns és la independència i l’autonomia 
dels patrimonis dels cònjuges, hom pot afi rmar que el gaudi, l’administració i la 
lliure disposició dels propis béns, que segons, l’art. 37 CF correspon a cadascun 
dels cònjuges coincideix amb les facultats que, en l’àmbit patrimonial, tenen els 
convivents en unió estable de parella. Per això, en aquest punt, el legislador català 
ha pràcticament equiparat ambdós règims convivencials, fi xant els mateixos 
correctius legals per a les unions estables de parella que pel matrimoni en règim 
de separació de béns: pel que fa, per exemple, a la responsabilitat solidària pels 
deutes generats per les despeses comunes (art. 5 i 24 LUEP, que es correspon 
amb l’art. 8 CF), la limitació a la disposició de l’habitatge (art. 11 i 28 LUEP que 
es corresponen amb l’art. 9 CF) i la compensació econòmica per treball per a la 
llar comuna o per a l’altre convivent en el cas de trencament (arts. 13 i 16 LUEP 
que tenen el seu paral·lel a l’art. 41 CF). No tindria sentit, doncs, que s’admetés 
aquest paral·lelisme en els correctius legals i no, en canvi, en els correctius 
que, com el pacte de supervivència, deriven de l’autonomia de la voluntat; així 
que la mera absència d’una regulació expressa de les compravendes amb pacte 
de supervivència en la llei d’unions estables de parella s’interpretés com una 
prohibició per a aquestes.

En aquesta línia, ja en plena vigència de la LUEP, l’Acte resolutori del President 
del TSJC de 3 de desembre de 200357 segueix el mateix criteri favorable a admetre 
que les unions estables de parella puguin comprar amb pacte de supervivència. 
En aquest cas, el President del TSJC, en funcions governatives, resol un recurs 
plantejat pel notari autoritzant de l’escriptura de venda contra la negativa del 
registrador (Registre de la Propietat nº 14 de Barcelona), a inscriure el pacte de 

56 Val a dir també que un sector de la doctrina, A. Cumella Gaminde (1995)  pg. 211, ja havia 
apuntat la possibilitat de que les parelles de fet poguessin celebrar compres amb pacte de 
supervivència. Fins i tot, Martín Garrido Melero (1999), pàg. 212 l’havia admès en el context del 
Codi civil espanyol. I no només això, sinó que, històricament, aquesta mena de pactes s’havien 
admès entre altres parents o entre estranys; en aquest sentit, hom pot citar el testimoni que 
dóna J. B. Vallet de Goytisolo (1980) p. 290.
57 Per a una anàlisi més completa d’ambdues resolucions, vegeu, per tot, Esther Farnós (2004).
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supervivència estipulat el 30 de juliol de 2003, quan una parella de fet va adquirir 
un immoble per meitats.

La interlocutòria reitera l’argument de que si les unions no matrimonials tenen 
cabuda en el concepte constitucional de família, les institucions pensades per a la 
protecció patrimonial de la família matrimonial han d’abastar també el model de 
família representat per les unions estables de parella (FJ 2º).  

En aquest cas, però, el recurs governatiu s’estima només parcialment, perquè 
els compradors no havien acreditat que eren parella de fet, i això permet que el 
President del TSJC decreti la suspensió de la inscripció del pacte fi ns que s’acrediti 
aquella circumstància (FJ 3º). 
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