
 

 

SÓC DONA,
 
VISC EN 

PARELLA
 
I EM VULL 
SEPARAR O 
DIVORCIAR 



En qualsevol explotació de l’obra autoritzada 
per la llicència es farà constar l’autoria.

QUÈ

HE DE FER? 
Què he de fer? Què cal 
tenir en compte a l’hora de 
prendre la decisió? Què cal 
regular, és a dir, organitzar 
legalment? Quina diferència 
hi ha entre separació i 
divorci? La meva relació és 
de parella de fet? Cal regular 
la ruptura sentimental? 
Com cal exercir la guarda 
dels fills i filles en comú 



o reconeguts per la parella? Tinc 
dret a una pensió compensatòria? 
I a una indemnització per raó de 
treball, hi tinc dret? Què és el pla 
de parentalitat? A quina pensió 
d’aliments tenen dret els fills i filles 
en comú si sóc jo qui assumeixo la 
guarda dels menors? Quin ha de 
ser el règim de visites? Què és un 
divorci de mutu acord? Hauré d’anar 
a judici?
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És ben probable que, com a dona, t’hagis plantejat aquestes 
i altres preguntes en el moment de prendre la decisió de 
separar-te o divorciar-te de la persona que havia estat el teu 
cònjuge (home o dona) o la teva parella sentimental. 

Et cal saber que l’acte que tradicionalment dóna lloc a 
una família és el matrimoni, no obstant, i tenint en compte 
els nous models de convivència, el model de família ha 
anat variant al llarg del temps i la llei també reconeix drets i 
deures a: 

• les unions no matrimonials 
(parella estable o parella de fet reconegudes, 
ja es trobin inscrites o no als registres 
corresponents) 

• les famílies monomarentals 
(famílies integrades per mare i descendents) 
i monoparentals 
(famílies integrades per pare i descendents) 

Estic casada i em vull 
separar o divorciar
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MATRIMONI 

Si estàs casada ja sigui a Catalunya o a la resta de 
l’Estat espanyol o si t’has casat a l’estranger o ets 
estrangera, has de saber que el jutjat que ha de 
tramitar el teu divorci és el que correspongui al teu 
últim domicili conjugal. 

El fet de contreure matrimoni dóna lloc a una sèrie de 
conseqüències econòmiques i patrimonials. Aquestes con
seqüències són regulades per un conjunt de normes cone
gut com a règim econòmic matrimonial. 

Els cònjuges es poden posar d’acord sobre aquest règim 
econòmic matrimonial o bé en el moment de casar-se o bé 
posteriorment (les anomenades capitulacions matrimonials). 

Si la parella no pacta res, en el cas de les persones 
amb veïnatge civil català que conviuen i contreuen 
matrimoni a Catalunya, se’ls aplica el règim econò
mic de separació de béns. La separació de béns vol dir 
que cada cònjuge disposa lliurement de la propietat i de 
l’administració dels seus béns, tant dels que tenia abans 
de casar-se com dels que hagi adquirit durant el matrimoni. 
D’altra banda, cadascú respon dels seus deutes. 

Estic casada i em vull 
separar o divorciar
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Una PARELLA ESTABLE, ja sigui constituïda per persones 
del mateix sexe o de sexe diferent, és aquella que compleix les 
característiques següents: està formada per dues persones 
majors d’edat, que conviuen en una comunitat de vida 
semblant a la matrimonial sempre que la convivència duri més 
de dos anys seguits, tinguin un fill comú o formalitzin la seva 
relació en escriptura pública. Pensa que, en cas de formar una 
parella estable, també podràs tramitar i regular els efectes 
de la ruptura judicialment. 

Cal tenir en compte que, a Catalunya, la Llei 25/2010, 
del 29 de juliol (llibre segon del Codi Civil de Catalunya), 
relatiu a la persona i la família, no exigeix que la convivència 
estable en parella sigui inscrita en cap registre; per tant, 
pot ser que el teu cas sigui el de PARELLA ESTABLE – 
PARELLA DE FET NO REGISTRADA. 

SÓC DONA, 
 I EM VULL 
SEPARAR O 
DIVORCIAR
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Si estàs CASADA pots tenir el dubte de quina diferència 
hi ha entre la SEPARACIÓ i el DIVORCI. 

Et cal saber que tant la SEPARACIÓ com el DIVORCI 
poden ser de MUTU ACORD entre els cònjuges o bé pot 
ser que ens trobem davant d’un cas CONTENCIÓS, i per 
tant caldrà anar a judici, si ha estat promogut per un dels 
cònjuges sense el consentiment de l’altre. 

Et cal saber, com a dona, que tot i que prevegis que 
la separació o divorci serà de mutu acord, sempre 
és recomanable que tinguis un advocat o advocada 
que et representi i que no sigui el mateix professional 
que representa el teu cònjuge o parella. D’aquesta 
manera es garanteixen millor els teus drets. 

És recomanable que NO FIRMIS mai 
cap conveni regulador en privat, 
ni cap tipus de document sense haver 
estat assessorada abans. 

Et cal saber que la separació no produeix la dissolució 
matrimonial, això vol dir que els cònjuges poden viure 
separats però que, si no es divorcien, no poden contreure 
nou matrimoni. És en cas de divorci que es trenca el vincle 
matrimonial i els cònjuges es poden tornar a casar. 
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Tant en cas de separació com de divorci, i també en cas 
de separació de parella estable, cal regular una sèrie 
qüestions. 

Es podran regular de mutu acord mitjançant un conveni 
regulador o bé, si no hi ha acord, serà un jutge o jutgessa 
qui prendrà les decisions necessàries; si hi ha fills menors 
intervindrà el Ministeri Fiscal i serà qui decideixi principalment 
en relació a les qüestions següents: 

•	  Si hi ha fills/filles menors d’edat: 

–	  Cal regular el Pla de parentalitat. Es tracta d’un 
document que s’afegeix al conveni, on es detallen 
els compromisos que assumeixen els pares en 
relació a la guarda, cura i educació dels fills/ 
filles. Recorda que si no hi ha acord amb l’altre 
progenitor en quant als compromisos relatius a 
la guarda, cura i educació dels fills/filles, serà 
un jutge o jutgessa amb intervenció del Ministeri 
Fiscal qui decidirà sobre aquest tema. 

–	  L’anomenada  pensió d’aliments és la quantia 
que cal satisfer en concepte d’aliments als fills/ 
filles. Aquesta quantia econòmica dependrà de 
la capacitat econòmica del membre de la parella 
dissolta que estigui obligat a donar-la i de les 
necessitats dels menors. 

•	  L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge 
familiar. 

•  La prestació compensatòria, si s’escau. 

•  La compensació econòmica per raó de treball, 
si s’escau. 

•  La liquidació dels béns, si s’escau. sóc dona
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Com a dona, has de saber que pots tenir dret a la 
PRESTACIÓ COMPENSATÒRIA regulada a la Llei 
25/2010, de 29 de juliol (llibre segon del Codi Civil de 
Catalunya), relatiu a la persona i la família. 

Aquesta prestació es preveu per  reduir el  
desequilibri econòmic originat per la 
separació o el divorci. 
Té un límit: el nivell de vida que es portés durant 
el matrimoni i que la persona obligada a satisfer 
la prestació pugui mantenir. Per tant, com a dona, 
pensa que tindràs dret a la prestació compensatòria 
si com a conseqüència de la separació o divorci has 
vist perjudicada la teva situació econòmica. 

D’altra banda, pot donar-se el cas que tinguis dret a LA 
COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE TREBALL. 
És un dret que et correspon, en cas de règim de separació 
de béns, quan has treballat considerablement més que el 
teu cònjuge o parella per a la casa i sense retribució, i si, 
a més, a conseqüència de la tasca realitzada dins la llar, el 
teu cònjuge ha obtingut un increment patrimonial superior 
al teu. Es tracta d’aquells casos en què el teu cònjuge ha 
progressat professionalment i econòmicament atès que tu 
has estat treballant a la llar i, tot sovint, amb la responsabilitat 
de la cura dels fills/filles. 

sóc dona
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SITUACIONS D’URGÈNCIA 

Hi ha casos en què la ruptura sentimental esdevé de forma 
sobtada ja que un dels cònjuges o membres de la parella 
marxa del domicili atès que la convivència s’ha tornat 
insostenible. 

Et cal saber que és recomanable 
no marxar del domicili encara que 
la titularitat de l’habitatge no sigui teva, 
excepte si la teva integritat física o 
psíquica es troba amenaçada o en perill. 
En aquest cas, podràs, si ho consideres 
necessari, interposar denúncia davant 
dels Mossos d’Esquadra. 

Et cal saber que si com a dona ets víctima de 
violència de gènere per part del teu marit, exmarit o 
persona amb qui estiguis o hagis estat lligada per 
relació equiparable d’afectivitat, i ha estat interposada 
una denúncia en relació als fets, són els Jutjats de 
Violència sobre la Dona els competents per tramitar 
els assumptes relatius al dret de família i jurisdicció 
voluntària, tals com la regulació de guarda dels fills/ 
filles menors, divorci, separació, etc. 
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MESURES PROVISIONALÍSSIMES  
(URGENTS) 

Són aquelles que cal sol·licitar al Jutjat de Família en 
els casos de separació o divorci en què no hi hagi cap 
tipus de regulació  judicial.  Aquestes mesures poden  
regular situacions en relació als casos següents: 

•	  si el pare té l’obligació d’abonar-te aliments a 
favor dels fills/filles 

•	  si els menors s’han quedat amb tu o tu has 
marxat amb ells, 

•	  decidir quan i com pot veure els fills/filles, 

•	  decidir si t’ha d’abonar algun tipus de 
prestació compensatòria (aliments en les 
Mesures Provisionals)  o compensació per raó 
de treball, 

•	  etcètera. 

Els efectes d’aquestes mesures es mantenen sempre que 
en el termini de 30 dies des que es van adoptar es presenti 
la corresponent demanda de separació, divorci i/o guarda 
dels menors davant del jutge competent. 

Per ser tramitades és necessari que s’acrediti una situació 
d’urgència o necessitat. 

Et cal saber que si la persona obligada no compleix 
la sentència que l’obliga a la pensió d’aliments a favor 
dels teus fills/filles, o a la prestació compensatòria, 
pots recórrer a un procediment judicial anomenat 
execució de sentència que et permet reclamar els 
impagaments. 

En qualsevol cas, es poden denunciar aquests incompliments 
davant dels Mossos d’Esquadra. 



SÓC DONA, 
I EM VULL 
SEPARAR O 
DIVORCIAR

 
 

 
 

 

 
 

Per a més informació, 
pots venir a assessorar-te 
personalment als 
Punts d’Informació 
i Atenció a les Dones 
de Barcelona. 

Pots trobar les nostres 
dades de contacte a: 
www.bcn.cat/dones 

bcn.cat/
dones 
facebook.com/Bcn.cat 
telèfon: 010 (24h) 
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