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1. Per on començar?
La decisió
El primer de tot és saber què volem realment. Divorciar-se és, ara com ara,
un fet normalitzat però no per això deixa de ser dolorós i difícil de portar a terme. Cal deliberar profundament la decisió abans de tirar endavant. Si no n’estàs segur, busca recursos que t’ajudin a aclarir què sents i a conèixer el millor
camí a seguir; un divorce coach o una teràpia de parella pot ser de gran ajuda.

Si n’estàs segur, parla amb la teva parella i explora la possibilitat de consensuar
un sistema per “organitzar i acordar” la ruptura. La teva actitud i la seva resposta
determinaran el procés de ruptura. El diàleg i l’entesa entre vosaltres és el millor
camí per resoldre aquesta situació. Si ho feu així, estarem davant d’una ruptura
amistosa; si no és possible l’acord, estarem davant d’una ruptura contenciosa.
El segon pas, buscar assessorament professional. Un advocat o advocada de
família és la persona adequada per al primer assessorament.
Com haig d’escollir l’advocat/da?
Escollir l’advocat/da més adient és elemental per tal que tot rutlli. Ha de ser un
especialista en dret de família. Malgrat que no és obligatòria l’acreditació de
l’especialització, és imprescindible que sàpiga les especificitats que una ruptura
familiar comporta; si no, es podrien cometre errors que després, potser, seran
impossibles d’esmenar. Un altre element important és la confiança. Més enllà
de la perícia professional, del renom o de qui te’l recomani, l’advocat/da que
escullis ha de tenir tota la teva confiança. Una ruptura, sempre té moments de
nervis, de plor, de por... En definitiva, per molt que el professional que t’assessora conegui el Codi civil de memòria, si no sap oferir-te la resposta tranquil·litzadora que necessites en un moment determinat, segurament no és la persona
que requereixes.
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Per tal que la relació sigui satisfactòria per a ambdues parts, cal que confiïs en la
professionalitat d’aquesta persona, de manera que el seu bon coneixement de
l’ofici t’ajudi a portar el procés de la millor manera possible, tot plantejant els pros
i els contres del teu cas i els escenaris possibles. No busquis un advocat/da que
et doni la raó en tot, i que faci allò que vulguis, perquè demostra que no és un
bon professional i a la llarga et sortirà car.

Has de saber:
> És important buscar un advocat/da especialitzada en família; la feina jurídica
a fer és complexa i molt especialitzada.
> La relació professional ha de basar-se en la confiança mútua.

2. Els tràmits bàsics en cas de ruptura
Cal decidir els aspectes bàsics de la nova organització familiar, tant en l’àmbit
d’espais i de temps, com en l’àmbit econòmic.
Qui es queda vivint al domicili familiar? Com es paguen les despeses? Com es
liquiden els deutes comuns? Com s’organitza i es reparteix el temps de cura i
guarda dels fills i filles? O simplement, qui es farà càrrec de la mascota familiar?
Si teniu fills en comú, cal fer un Pla de Parentalitat, on s’estableix el repartiment
del temps dels fills i filles, i els trets bàsics sobre l’exercici de la potestat parental.
Aquestes decisions, es poden prendre de mutu acord i recollir-les en una Proposta de Conveni que ha de presentar-se al jutjat per tal que sigui aprovada.
Has de saber:
> És convenient que els acords es prenguin quan la parella o el matrimoni acaba
de trencar. En aquest moment, les parelles estan més disposades a la negociació, perquè s’entén que hi ha un conflicte a solucionar i encara és molt present
la vida familiar comuna.
> És millor no esperar un incompliment dels acords verbals o un desacord greu
per intentar establir els acords formalment, perquè aleshores serà molt més
complicat. La ruptura sol canviar la vida de les persones, que s’adapten a les
noves circumstàncies, i quan passa el temps i es consoliden els canvis, és més
difícil introduir-ne de nous.
> Per fer aquests tràmits, legalment, és imprescindible la participació d’un advocat/da i un procurador/a.
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3. La potestat parental i la guarda
La potestat és un conjunt de drets i deures dels progenitors envers els fills i filles,
i es fonamenta en el deure dels progenitors de vetllar per ells, tant en l’ordre personal com en el patrimonial. S’exerceix sobre els menors d’edat no emancipats
o sobre aquells majors d’edat que hagin estat declarats incapaços. La potestat
s’exerceix sempre en benefici dels fills i filles.

Hi ha molts models diferents de guarda i organització dels temps de les famílies.
No és el mateix el model de guarda adient per a un bebè, que aquell per a un
adolescent. Els acords, han de tenir la virtut d’anar-se adaptant al creixement
dels fills i filles, i als canvis previsibles de circumstàncies dels progenitors. Cada
família ha d’estudiar-se detingudament i resoldre segons el cas concret, no hi
ha fórmules que es puguin aplicar a tothom per igual. Cal explorar, conèixer i
acompanyar les persones per tal que puguin fer-se el seu “vestit a mida”.

Has de saber:
En concret, tenir la potestat significa que hem de tenir cura dels fills i filles,
educar-los i decidir sobre la seva educació, alimentar-los, conviure amb ells,
representar-los legalment, decidir on han de viure i administrar el seu patrimoni.
La guarda, la custòdia, la guarda i custòdia, són termes que es refereixen bàsicament al temps que els nostres fills i filles passen sota la nostra responsabilitat,
la nostra custòdia, i la nostra guarda. A partir d’ara ens referirem a aquest aspecte, com la guarda.
A grans trets hi ha dos models de guarda, la individual o exclusiva, i la compartida. És exclusiva quan la guarda la té un progenitor i l’altre té un règim d’estades
i comunicació amb els fills (règim de visites). I és compartida quan els dos progenitors compateixen, de manera més o menys similar, el temps dels fills i filles.
Actualment, hi ha una tendència molt clara cap a la guarda compartida.
Una de les decisions més importants en les ruptures, és decidir el model de
guarda dels fills i filles. Per prendre la decisió més adequada, cal que et preguntis què és el millor per als teus fills. Cada família és un món, no hi ha una recepta
única. Cadascú ha d’organitzar-se després de la ruptura com consideri que és
més adient per a la seva família, més enllà de les modes.

> Legalment, existeixen alguns criteris a considerar a l’hora de decidir quin és el
millor model de guarda per a una família. Us n’expliquem alguns:
· La vinculació que existeix entre els progenitors i els fills.
· Les capacitats dels progenitors per atendre i garantir el benestar dels fills.
· Les relacions entre els progenitors.
· L’organització familiar prèvia a la ruptura.
· L’opinió dels fills.
> Si no fos que les circumstàncies ho justifiquen, no poden establir-se guardes
en les quals els germans visquin separats.
> La potestat parental sempre és compartida, llevat que existeixi causa per limitar o suspendre la potestat; això es dóna molt poques vegades.

Recomanem:
El llibre Custodia consensuada, para custodias colores de l’editorial Litera Libros,
presenta diferents models de custòdia i mostra que cadascú pot crear el seu propi
model.

L’única idea que ha de guiar-te (i com a progenitor segur que ho saps millor
que ningú) és: quin és el sistema que més beneficia els teus fills i vetlla pel seu
benestar.
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4. El matrimoni i la parella de fet
Si esteu casats, heu celebrat una boda, aleshores el vostre vincle és matrimonial
i el vostre matrimoni estarà inscrit al Registre Civil del lloc on es va celebrar. Les
normes que s’aplicaran, en cas de divorci, seran les relatives al matrimoni. Si no
és el cas, heu d’esbrinar si la vostra és una relació de parella estable.
Com saber si constituïm una relació estable de parella?
Constitueix una relació estable de parella quan es conviu de forma ininterrompuda durant més de dos anys amb una persona, si es tenen fills en comú, o si
s’ha fet un acte de constitució formal davant d’un notari/ària.
Malgrat que les diferències són poques, a la pràctica, la relació matrimonial té
un grau més alt de responsabilitat entre els cònjuges i, certament, la diferència
entre matrimoni i parella de fet només s’accentua si la parella no té fills i els anys
de convivència són pocs.

Has de saber:
> Poden contraure matrimoni, o constituir una parella de fet, dues persones del
mateix sexe o dues persones de sexe diferent.
> La parella de fet també es pot extingir.
> La parella de fet pot rebre pensió de viudetat. Els requisits depenen de les
normes que estableixi la Seguretat Social per rebre tal prestació.
> Les normes sobre la constitució d’una parella de fet poden diferir segons la
comunitat autònoma de residència.
> Els fills són iguals davant la llei i, per tant, tenen idèntics drets davant d’una
ruptura, siguin fills d’un matrimoni o siguin fills d’una relació estable de parella.
> Una persona separada però no divorciada pot constituir una relació de parella
estable.
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5. L’economia familiar,

> El model de guarda només incideix per determinar el temps que cada progenitor passa amb ells, però no determina l’existència, o no, de pensió d’aliments.
> És fals que una guarda compartida lliura de pagar pensió d’aliments, com és
fals que una guarda exclusiva suposa que l’altre progenitor ha de fer front a totes
les despeses dels fills.

Per atendre les necessitats econòmiques dels fills, es pot decidir establir una
pensió d’aliments conjuntament amb el pagament compartit de les despeses
extraordinàries, o bé el pagament compartit de totes les despeses dels fills.
La pensió d’aliments
La pensió d’aliments és un pagament mensual d’una quantitat de diners que un
progenitor fa a l’altre per tal que atengui a les necessitats de menjar, educació,
vestit i oci dels fills i filles comuns.

> Les despeses extraordinàries són aquelles despeses que tenen els fills i que,
podríem dir, no són estrictament necessàries; com per exemple practicar un
esport per oci o viatjar a l’estranger. Cal que els dos progenitors estiguin d’acord
en què es facin i es paguen de forma compartida.
> La pensió d’aliments no s’extingeix quan els fills assoleixen la majoria d’edat.
> L’atribució de l’ús del domicili conjugal o familiar, pondera la quantia de la
pensió d’aliments.

Per tal de determinar l’import de la pensió d’aliments es consideren molts elements: qui es queda vivint a l’habitatge familiar, quant guanya cadascú, quant
costa l’escola, els cangurs que es necessiten, el cost de les activitats que fan,
les necessitats de salut dels fills... Cal fer un bon estudi econòmic per decidir
com s’han de seguir sufragant les despeses dels fills. El primer de tot és tenir
molt clar quines són les despeses familiars. Adjuntem un annex per ajudar-vos
a clarificar aquest punt. També podeu consultar al web del Consejo General del
Poder Judicial una aplicació que conté una calculadora de pensions d’aliments
que, tot i ser molt limitada, pot servir d’orientació.
http://pensionesaa.poderjudicial.es/pensionesaa

Has de saber:
> Com a progenitors, la ruptura no suposa un canvi pel que fa a l’obligació
d’atendre els fills econòmicament. Així doncs, entre els progenitors caldrà que
se segueixin atenent les despeses del nivell de vida que fins ara havien tingut els
fills. Això vol dir que s’ha d’establir un equilibri entre les possibilitats econòmiques de cada progenitor i les necessitats de cada fill.
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6. Els altres temes econòmics
El règim econòmic matrimonial
En el moment de contraure matrimoni es determina quin és el règim econòmic
matrimonial, llevat que hi hagin capítols atorgats pels dos cònjuges. Molt bàsicament es pot dir que hi ha dos règims econòmics importants, el règim de guanys
(gananciales) i el règim de separació de béns, majoritari a Catalunya.
Les empreses familiars i el divorci
Les empreses familiars, o la participació del cònjuge o convivent en les empreses de l’altre, és molt habitual. Els matrimonis solen compartir interessos patrimonials i econòmics, que amb la ruptura es poden mantenir o trencar. Desafortunadament la nostra legislació de família, mira cap a una altra banda, inhibint-se
sobre aquests temes i deixant-los en mans d’un acord entre les parts, o bé en
mans de la jurisdicció competent (en cas de societats, la jurisdicció mercantil).

La hipoteca
La hipoteca és la càrrega econòmica que més famílies tenen i, evidentment, no
s’esvaeix amb el divorci, sinó que segueix present i és un dels grans maldecaps
de les parelles que trenquen.
Preguntes com:
Qui paga la hipoteca després del divorci? S’ha de seguir pagant la hipoteca si no
es viu al pis? Per què el banc ho posa tan difícil per assumir la part d’hipoteca de
l’altre? Si algú ha pagat quasi tota la hipoteca, el pis és més seu que de l’altre?
S’ha de seguir pagant hipoteca si l’exparella viu amb una altra persona en aquell
habitatge?
La resposta a totes aquestes preguntes, tot i tenir matisos, podria ser:
L’entitat bancària que ha signat el contracte de préstec no pot ser vinculada
pels acords privats dels obligats al pagament. A més s’ha de saber que l’entitat
bancària només té interès en què el pagament es faci i, si pot ser, puntualment.
Per tant ni el jutge ni les parts poden obligar a l’entitat bancària a modificar els
termes del seu contracte si aquesta no mostra fefaentment el seu acord.

De vegades, malgrat que el matrimoni es trenqui, la societat mercantil continua
funcionant, especialment si és una empresa gran i hi ha més socis. Més complicat és quan l’empresa és participada només pels dos cònjuges i és l’única font
d’ingressos dels dos, o bé quan l’empresa és de la família d’un d’ells o de creació d’un de sol. Les fórmules són diverses, com sempre esmentem, cal trobar
el “vestit a mida” per a cada cas. En aquests supòsits, sempre cal comptar amb
un advocat/da especialitzat en família, que valori la idoneïtat del suport d’un
assessor/a financer, mercantil i fiscal.
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8. Les prestacions i pensions entre
els excònjuges o les exparelles
El divorci no comporta cap repercussió fiscal. Ara bé, qualsevol pagament,
transmissió o moviment patrimonial, està subjecte al pagament d’impostos i
taxes. Atès que un divorci és una situació especial, no desitjada, i que obliga a
fer transmissions patrimonials, les normes fiscals ho tenen en consideració i en
alguns casos l’impacte fiscal és més reduït. Aquest és el cas de l’adjudicació
entre cònjuges de l’habitatge familiar o del cobrament de la pensió d’aliments.
L’impacte fiscal que el divorci produeix depèn de la situació econòmica i patrimonial de partida del matrimoni, i de les decisions que es prenen en aquest
nivell. Qualsevol decisió, en aquest aspecte, ha de considerar aquest impacte
fiscal, per evitar que el que pugui semblar un bon acord, a l’hora de valorar-ho
fiscalment, es converteixi en un malson. Un advocat/da especialitzat en família,
coneix sempre les repercussions fiscals de qualsevol transacció que el divorci
comporti.

Has de saber:
> La legislació tributària no és del tot la que necessitem per solucionar la repercussió fiscal que una ruptura pot provocar, ja que està molt adequada per a les
societats conjugals de guanys, però entén poc la lògica de la societat econòmica matrimonial de la separació de béns, que és la majoritària a Catalunya.

El trencament d’una relació, conjugal o no, no suposa immediatament que es
deixi de tenir responsabilitats en relació a l’altra persona, especialment si aquesta
ha dedicat part del temps de la relació, a cuidar de la casa i dels fills i filles, o bé si
s’ha dedicat al negoci familiar. Cada supòsit cal estudiar-ho i valorar si es donen
les condicions perquè es fixi una pensió o una prestació compensatòria o perquè
es fixi una pensió d’aliments. Pel fet d’estar casat, no neix automàticament una
obligació de compensació, un cop trencat el matrimoni entre els cònjuges, però
tampoc pel fet de divorciar-se desapareixen totes les obligacions envers l’altre.
El règim econòmic matrimonial de separació de béns, majoritari entre els matrimonis a Catalunya, pot provocar que al moment del divorci un cònjuge que hagi
treballat substancialment per la casa més que l’altre, o que hagi treballat per
l’altre cònjuge amb una retribució insuficient, es trobi en desequilibri patrimonial
envers l’altre. En aquest cas, correspondria una compensació del 25% de la
diferència entre els increments dels patrimonis de tots dos cònjuges durant el
temps del matrimoni.
Has de saber:
> En el cas de les parelles de fet, també estan previstes obligacions entre els
exconvivents que poden ser similars a les dels excònjuges.
> La pensió compensatòria té una repercussió fiscal important en l’IRPF de la
persona que la rep.
Recomanem:
El més oportú, en el moment de la ruptura, és fer un inventari dels béns que es
tenen en comú, i dels béns que cadascú té en titularitat exclusiva.
No oblideu la repercussió fiscal que les transmissions tindran. Feu el càlcul abans
de prendre cap decisió.
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9. El domicili conjugal,
el domicili familiar
La major part de les famílies tenen com a únic patrimoni important el domicili
on viuen. Inverteixen gran part dels ingressos de la família en pagar-lo i, normalment, està gravat per una hipoteca. No és d’estranyar que, en el moment de la
ruptura, les parelles centrin el debat econòmic en “qui es queda amb el pis?” i
“qui paga la hipoteca?”.
Es decideixi el que es decideixi sobre l’ús de l’habitatge, la hipoteca segueix
vigent i no es poden modificar les clàusules contractuals, a menys que l’entitat
bancària estigui d’acord. Això vol dir que podem trencar amb la nostra parella
però no amb el nostre banc.
És cert que si s’estableix la custòdia a favor d’un progenitor, aquest serà qui
tindrà dret a l’ús de la casa i, si s’estableix una custòdia compartida, aquesta
decisió queda més oberta i dependrà de la titularitat de l’habitatge, de les situacions econòmiques i laborals de les parts, i d’alguns factors que faran de cada
cas, una decisió concreta.

Has de saber:
> Hi ha algunes petites diferències en relació al domicili si es tracta d’una parella
o d’un matrimoni.
> El fet de ser únic propietari d’un habitatge no impedeix que es pugui decidir
que l’ús de l’habitatge sigui per a l’altre cònjuge.
> El domicili conjugal està afectat per limitacions establertes per la llei, que impedeixen que un cònjuge pugui disposar unilateralment del mateix.
> A falta d’un altre acord, les despeses ordinàries de conservació, manteniment
i reparació de l’habitatge, incloses les de comunitat i subministraments, l’IBI i
qualsevol impost que es pagui anualment són a càrrec del cònjuge beneficiari
del dret d’ús.
> El cost de la hipoteca, serà pres en consideració a l’hora de determinar les
aportacions de cadascú als aliments dels fills.
> Si es deixa de pagar el rebut hipotecari, sigui quina sigui la situació en relació
a l’ús de l’habitatge, l’entitat bancària sempre reclamarà a tots els deutors.

Recomanem:
Si no teniu fills, el millor és que un dels dos s’adjudiqui l’immoble o que es vengui
a tercers.
Si teniu fills, s’ha de valorar convenientment la possibilitat econòmica que un dels
progenitors s’adjudiqui l’immoble, d’aquesta manera els fills podran mantenir el
seu entorn, i per a ells el canvi que suposa un divorci no serà tant dràstic. Si un
dels progenitors s’ho pot permetre, també pot cedir l’ús a l’altre, en benefici dels
fills, i continuar pagant la hipoteca, ja que és una inversió. Si esteu d’acord, també
es pot vendre, tot i que recomanem no fer-ho en un primer moment, ni fer-ho amb
presses.
18 / Guia pràctica del bon divorci

19

10. Què és i com és
un divorci amistós
Arribar a un acord, en la majoria dels casos, és la millor de les solucions. Hi ha
mil motius pels quals és preferible arribar a un acord que no pas buscar la solució als tribunals. Com no caben tots en aquesta guia, us en proposem alguns:
> Un acord enforteix i dóna veu a les parts en el seu procés de ruptura.
> Un acord permet reflectir les circumstàncies i necessitats específiques de
cada família.
> Un acord preserva la relació entre els progenitors i, posteriorment, permet que
ambdós puguin mantenir el diàleg i la comunicació imprescindible per exercir
una bona parentalitat.
> Tenir la capacitat d’arribar a un acord és un bon exemple per als fills i filles.
> És més econòmic que un procés judicial contenciós.
> Un acord permet mantenir als fills i filles al marge del procés de ruptura dels
seus progenitors.
> Un acord permet a les parts mantenir el control sobre la seva ruptura, no
només en relació als acords, sinó també en relació als temps de les decisions.
> De vegades, no s’arriba a acords, esperant que els tribunals castiguin l’altra
part (càstig que no arriba mai perquè en ruptures familiars sempre es perd; la
sentència de divorci no assenyalarà cap culpable).
> La millor manera d’arribar a un acord és mitjançant la mediació (veure capítol 12).
> Sempre és millor dialogar que discutir.

Has de saber:
> Mai signis un acord del qual no n’estàs segur.
> Mai signis un acord perquè creguis que així la teva parella tornarà a estimar-te.
> Mai signis un acord perquè tens pressa a divorciar-te.
> Mai signis un acord pensant que després ja el canviaràs.
> Mai signis un acord amb la idea que després no l’hauràs de complir.
> Mai signis un acord que és injust per a tu, pensant que així s’atenuarà la culpabilitat que potser sents per divorciar-te.
> Mai signis un acord sense l’assessorament d’un advocat de la teva confiança.
> Mai signis un acord pensant que podràs amb tot i que no necessites res de
la teva exparella.
> Sempre seràs responsable d’allò que hagis firmat.

La legalitat i la pràctica dels tribunals, la coneixen bé els advocats i advocades
de família, i per això mai no et recomanaren d’acudir a la via judicial sinó és estrictament necessari.
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11. Què és i com és
un divorci contenciós
Quan no queda més remei que acudir als tribunals, cal que desdramatitzem el
fet; no és el pitjor que pot passar a la vida. Cert és que un procés judicial no és
un plat de bon gust, però els teus advocats t’acompanyaran en cada moment
del procés perquè et sentis el millor possible i entenguis tot allò que està passant; aquesta és la clau. El procés judicial significa que, per part teva, posaràs
en coneixement de l’autoritat judicial la teva versió dels fets i, atesa aquesta, li
demanaràs que prengui una decisió sobre els efectes de la teva ruptura.
Aquesta decisió concretarà: amb qui queden els fills, com es paguen les despeses, qui es queda amb la casa familiar... Es resoldrà sobre aquests aspectes,
mitjançant una sentència que podràs apel·lar a l’audiència provincial corresponent i, si és el cas, l’assumpte pot arribar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Si el tema té urgència, es poden presentar unes mesures provisionals.
Si hi ha fills i filles menors d’edat, al procés sempre participa, en representació
d’ells, el ministeri fiscal.
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Has de saber:
> La justícia, ara com ara, és força lenta i el seu funcionament és força antiquat.
No és una administració al servei de la ciutadania, sinó més aviat el contrari.
> Un cop s’entra en l’àmbit de l’administració de justícia, el “control” de la situació queda fora de les teves i de les nostres mans.
> En un judici de família no s’entra a decidir sobre temes patrimonials o societaris que els cònjuges puguin compartir, tot això quedarà fora de la sentència i
caldrà resoldre-ho en una altra instància.
> Els jutges/ses no són persones que decideixin el cas per amistat ni per diners,
sinó per allò que els indica la llei, i per la idea que tenen del que és millor per a
aquest cas i per a aquesta família; tal idea la composen segons allò que marquen les lleis aplicables, la pràctica habitual dels tribunals, les sentències dels
tribunals superiors, l’opinió del ministeri fiscal, les tendències doctrinals i l’entorn
social, així com l’experiència vital del jutge o jutgessa.
> Cada vegada hi ha més jutjats exclusius de família. Actualment a Catalunya hi
ha jutjats de família a Barcelona (8 jutjats) Badalona, Mataró, Lleida, Tarragona,
Sabadell i Terrassa. Aquests són ocupats habitualment per magistrats/des interessats en el tema i que solen mantenir-se durant força temps a la plaça. Van
adquirint capacitació i experiència per resoldre els temes de la manera més adequada. No es pot dir el mateix dels jutjats que no són exclusius de família, i on
podem trobar-nos amb falta de sensibilitat i de formació, més enllà de la legal.
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12. La mediació
La mediació és una tècnica alternativa a la resolució de conflictes (ADR, Alternative Dispute Resolution). Consisteix en un procediment estructurat, de caràcter
voluntari i confidencial, que facilita la comunicació entre les persones, perquè
entre elles mateixes busquin una solució al conflicte que tenen, amb l’acompanyament d’una persona mediadora.
La mediació té com a finalitat que s’obtinguin acords responsables i amb eficàcia, que assegurin el compliment posterior dels acords i que ajudin a preservar
la relació entre les parts.
Creiem que la mediació és una tècnica que permet, a les parts en conflicte, ser
protagonistes del seu propi procés i prendre per si mateixes les decisions que
consideren adequades.
Quines són les característiques de la mediació?
> La mediació sempre és voluntària, tant pel que fa a la possibilitat d’acollir-se a
un procés de mediació, com a la possibilitat de desistir del mateix.
> La mediació sempre és confidencial; ha de mantenir-se la reserva sobre el
que es parla a les sessions de mediació, i no s’ha de divulgar cap dada sobre
l’objecte de la mediació.
> La mediació té caràcter personalíssim; les persones implicades han d’estar
presents en les sessions.
> La mediació ha de regir-se pel principi de la bona fe; les parts han d’actuar
amb respecte una cap a l’altra i de forma col·laboradora.
> En la mediació ha d’haver-hi bilateralitat; les dues parts han de disposar de les
mateixes oportunitats, especialment per expressar-se.
24 / Guia pràctica del bon divorci
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> La persona mediadora sempre ha de ser imparcial en relació a les parts i,
neutral pel que fa al resultat de la mediació. La persona mediadora no imposa
ni solucions ni acords concrets. La persona mediadora no pot ser cridada a
declarar com a perit o testimoni de processos relacionats amb l’objecte de la
mediació i, en el cas que ho sigui, ha de renunciar a participar en aquesta condició en aquests processos.
> La persona mediadora i les parts que participen en la mediació han de vetllar
per atendre l’interès dels infants i adolescents implicats en els aspectes que es
tracten en la mediació.
Beneficis de la mediació
> La mediació permet a les parts portar el timó del seu procés i del resultat. És
fonamental assumir la responsabilitat de ser el “protagonista de la teva pròpia
ruptura”, i això vol dir acceptar la responsabilitat de trobar el millor camí, la millor
via per solucionar el conflicte, i organitzar conjuntament la nova vida postdivorci,
amb el benestar dels fills i filles com a objectiu.
> S’ha de promoure una actitud en la ciutadania que ajudi a solucionar per
nosaltres mateixos les controvèrsies, entenent i acceptant que un tercer, aliè
al conflicte, no hauria de ser qui resolgués sobre la pròpia vida. A més a més
aquest tercer, el jutge, no podrà donar una resposta tan adequada com aquella
que nosaltres mateixos trobarem, ni aconseguirà la implicació de les parts en el
compliment de la seva decisió.

> La mediació permet que totes les parts implicades sentin que han guanyat;
és el win-win, el guanyar-guanyar, contra el guanyar-perdre que caracteritza el
sistema judicial.
> La mediació afavoreix actituds de col·laboració i cooperació.
> La mediació ajuda les parts a visualitzar interessos compartits que, en el cas
dels progenitors, són molt clars, atesa l’existència de fills i filles en comú. Això
evita que les parts prioritzin l’interès individual.
> La mediació permet aprendre noves vies per trobar solucions, noves eines,
consensuar respostes comunes davant del que podem anomenar “conflictes
maleïts”, que són conflictes que sempre obstaculitzen una relació i que es poden perpetuar.
> La mediació beneficia els fills i filles, ja que els permet compartir una vivència
positiva sobre la resolució d’un conflicte.
> La mediació permet que els acords de divorci siguin un “vestit a mida”, fet
segons les necessitats i interessos de les parts.
> La mediació redueix costos, emocionals, econòmics i de temps.

> La mediació fomenta la cultura del diàleg i la comunicació, especialment, entre
progenitors. El fet de resoldre el conflicte entre la parella mitjançant aquest sistema permet que les parts puguin mantenir, o en el seu cas reprendre, el diàleg
entre elles, tot preservant la relació com a progenitors
> La mediació assegura un compliment òptim dels acords que les parts han
pres. Els termes del divorci no vénen imposats per la resolució d’un tercer sinó
que és la pròpia parella qui decideix, això fa que la implicació de les parts en el
compliment dels acords sigui més alta.
26 / Guia pràctica del bon divorci

27

13. Divorci o separació, què és millor?
El divorci trenca el vincle matrimonial; la separació, no.
Aquesta és l’única diferència substancial entre el divorci i la separació.
Només és recomanable la separació si el matrimoni té molts dubtes sobre la
seva ruptura i considera que és força probable que, el que necessita, només
sigui un temps de distanciament i que, amb molta probabilitat, tornarà a reconciliar-se posteriorment.
Has de saber:
> En cas de separació, el còmput per a la pensió de viudetat s’atura en el moment de la separació, per tant no serveix de res no tramitar un divorci si es fa
per cobrar una pensió de viudetat.
> En cas de reconciliació, caldrà presentar al jutjat una comunicació perquè ho
faci constar al registre civil, o es torni a fer vigent el matrimoni.
> En cas de divorci, pots tornar a conviure o a casar-te amb la teva exparella, no
hi ha limitacions en aquest punt.

14. Què passa si després
canvien les coses?
Sempre que hi hagi un canvi substancial o que l’interès dels fills i filles així ho
indiqui, es podrà modificar la sentència i els efectes d’aquesta.
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16. La violència de gènere
La gran preocupació de tota ruptura és el benestar dels fills i les filles. Legalment, existeix una priorització absoluta de l’interès dels menors d’edat, per tant
aquest ha de ser l’eix vertebrador de la ruptura.

En el cas que siguis una dona que pateix violència masclista, pensa que és possible tirar endavant i tenir una vida millor, amb pau per a tu i els teus fills i filles.
Et deixem webs de contacte i el telèfon d’atenció:

Els fills no es divorcien però formen part de la família i les teves decisions els
afecten. Tot allò que facis en aquest moment serà un aprenentatge per a ells.
Aprofita aquesta oportunitat per mostrar-los respecte per tu mateix/a i pels altres. Escolta’ls però no els facis decidir.

Has de saber:
> L’opinió dels fills i filles sempre ha de ser considerada, això no vol dir que als
dotze anys ells decideixin on volen viure o amb qui volen viure, sinó que la seva
opinió ha de ser escoltada.
> Els fills majors de divuit anys, si estan estudiant amb un rendiment normal,
tenen dret a rebre aliments dels seus progenitors.

> Telèfon 900 900 120 Servei d’atenció permanent contra la violència masclista
> www.violenciadegenere.org
> www.tamaia.org

17. Parelles i matrimonis LGTB
Tot el que s’ha explicat en la part legal d’aquesta guia, està pensat també per a
parelles i matrimonis LGTB.

> Les àvies, els avis i els altres familiars també han de poder relacionar-se amb
els fills i filles. Legalment està previst que en cas de no produir-se aquesta relació de forma voluntària, el jutge pugui imposar un règim de visites a favor dels
avis o tiets.
> La parella o cònjuge de la teva exparella també té la possibilitat de tenir una
relació amb els teus fills i filles perquè conviu amb un progenitor. Al Codi civil català, l’article 236.14 recull el reconeixement legal a aquesta figura (step-parents).
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18. El bon divorci
Quan comença l’aventura d’una nova vida amb una altra persona, posem totes
les nostres il·lusions i energies en aquest viatge en comú. Si arriba el dia en
què aquest viatge s’acaba, ens sembla que el món s’ensorra. Les relacions, de
vegades, no són per sempre, i la perpetuïtat de la relació de parella no és un
valor en si mateix. Quan desapareix la voluntat de caminar plegats a la vida, la
parella, com a comunitat vital, s’acaba. No hi ha normes universals; hi ha parelles de relació impossible que duren tota la vida i parelles de relació perfecta
que trenquen.

1. El dol per la pèrdua
Pot ser més o menys fàcil encaixar una ruptura però hem de ser conscients que
serà un dol, perquè sempre hi ha una pèrdua. Això ens generarà sentiments
i emocions que és bo conèixer i comprendre per, en la mesura del possible,
gestionar-les i expressar-les de manera saludable. És important que atorguem
al dol l’espai necessari per sentir-lo i viure’l, per dir adéu a la relació que ha mort.
Us proposem una visita al Museu de les Relacions Trencades (http://brokenships.com), i que aporteu allà un record per acomiadar la vostra relació.

2. Sobre les emocions
Malgrat que pugui semblar un contrasentit, és possible divorciar-se amb amor.
Necessitem l’amor per poder viure el dol de la ruptura, per poder gestionar les
situacions de tensió i les emocions que ens envaeixen: la ràbia, la por, la tristesa,
la culpa... L’amor pot facilitar-nos el procés. No hem d’acceptar com a inevitable que, en la ruptura, s’hagi de mostrar la pitjor cara d’un mateix. Necessitem
l’amor per poder visualitzar que la ruptura és només un fotograma de la nostra
vida; la continuació de la pel·lícula, depèn de com decidim actuar en aquest moment de fragilitat i inestabilitat. Necessitem amor pels altres i amor per nosaltres
mateixos per tal de travessar aquesta cruïlla de la vida i triar el camí encertat.
Pels molts anys que portem treballant en ruptures familiars, sabem que no és
una tasca senzilla aconseguir un bon divorci, un divorci amb amor. El camí d’un
divorci està fonamentat en el tràmit legal, i això fa invisible el procés emocional
que està afectant a la parella. Per portar a terme un bon divorci, pivotar-ho tot
sobre l’eix econòmic i legal és un error, si bé aquesta part té un pes considerable
en la part emocional, i a la inversa. La part legal i l’emocional, corren a velocitats
diferents; de vegades s’entrellacen i de vegades es distancien, però són dues
cares de la mateixa moneda.
Per això, per a aquests moments cal un suport integral que pugui donar resposta a tots els fronts que hem d’encarar durant el procés.
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Les emocions estan presents en tot conflicte i per tant en tota ruptura. Un divorci
té les dues coses. Les emocions juguen un paper important, en relació als fills, a
l’exparella, i es presenten inevitablement quan hem de pactar els acords de divorci, enterbolint les nostres capacitats, provocant molt de patiment i dificultant
encara més un procés de per si difícil.
És recomanable que el procés de ruptura sigui acompanyat per tal de poder
regular les emocions. És complicat fer-ho tot sol.
2.1 La culpa
Aquell qui trenca la relació pot sentir-se culpable, pel fet de causar dolor i per no
ser capaç de seguir endavant amb la relació. Pot sentir que no ha estat capaç
de complir amb tot allò a què es va comprometre, i que causa patiment als fills i
filles, i a tota la família. Si està enamorat d’una altra persona, pot sentir culpabilitat per aquesta nova relació.
Qui és deixat, pot sentir-se culpable, de vegades, de no haver estat capaç de
mantenir l’amor de l’altre. Potser se sent culpable per comportaments que ha
tingut en el passat, o fets passats que creu que ara provoquen aquesta ruptura.
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2.2 La por
Una ruptura suposa iniciar de nou moltes coses, sortir de la zona de confort, endinsar-se en una vida desconeguda... La incertesa pot generar por, especialment
en relació als diners i als fills. També alguns poden sentir temor d’estar sols, de
ser rebutjats pels amics, de quedar-se aïllats. També pot aparèixer la por a que
la parella no accepti la nova situació i això afecti els fills i, inexorablement, pot
sorgir la por al patiment dels fills per la nostra decisió.
2.3 La tristesa
Sentir-se trist per la pèrdua és normal, cal acceptar i donar espai a aquesta
emoció i poder-la expressar. S’ha finalitzat un projecte de vida, s’ha acabat una
convivència, s’han perdut moltes coses, i això causa tristor. Hem d’estar atents
per no deixar-nos endur pel victimisme, i començar a encarar el futur.

> No aboquis en els fills allò que només et correspon a tu. S’ha trencat la parella,
però ell o ella segueixen sent pare o mare dels teus fills. Deixa que compleixin
la seva funció, sense que els sentiments que tens per ell o ella contaminin el cor
dels teus fills.
> Intenta establir una relació nova amb l’exparella. Ell o ella forma part de la teva
vida i del teu equip en la criança i educació dels fills. Això és un vincle importantíssim. Cultiva’l i cuida’l.
> No idealitzis la relació que s’ha acabat, ni deixis que els sentiments que tens
et facin presoner d’aquesta relació. Si per a tu és molt difícil relacionar-te amb
l’exparella i t’ho pots permetre, sense que afecti els teus fills, deixa de veure’l i
de relacionar-te durant un temps.

4. Els fills i les filles
2.4 La ràbia
Sentir ràbia i estar enfadat també és normal, especialment si no es volia trencar
la família en aquell moment o si hi hagut una infidelitat, una deslleialtat. Deixar-se
portar per la ràbia és natural però no és una bona idea, ni de bon tros pensar
que el procés judicial satisfarà les ganes de venjança. Hem de saber aprofitar
l’energia que ens proporciona la ràbia sense deixar que s’apoderi de nosaltres.

3. Coses bones que es poden fer per un bon divorci
> Donar-nos temps per passar el dol, sis mesos, un any, un any i mig... Cadascú
necessita el seu. Dóna-te’l.
> Buscar acompanyament per aquest procés. Molta gent ha passat abans per
això, i molts professionals estan ben formats per acompanyar-te. Busca ajuda.

Els teus fills i filles, no es divorcien, però formem part de la família i les vostres
decisions els afecten.
Entre el món de les persones adultes i el món dels infants i adolescents existeix
una membrana permeable, que ens separa. Mira de no trencar-la mai. Comparteix obertament els teus sentiments, sense excedir-te i considerant l’edat dels
teus fills. Malgrat que no t’ho pensis els infants ho perceben tot. És important
que posis paraules a allò que està passant perquè puguin comprendre-ho i ho
puguin anomenar. No els parlis malament del seu pare o mare; per a ells és una
persona important. Tot allò que facis serà un aprenentatge. Aprofita aquesta
oportunitat per mostrar-los el respecte per un mateix i pels altres, la consideració a les opinions alienes i a les pròpies. Escolta’ls però no els facis decidir.
Transmet-los tranquil·litat.
Per donar una resposta global a les situacions de ruptura, existeix una nova
proposta; el divorce coaching.

> Quedar-te a casa escarxofat al sofà no és la millor solució. Cuida’t, fes esport
si t’agrada, menja bé, dorm prou hores, fes vida social...
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Has de saber:
El divorce coaching està pensat per donar suport al llarg d’una ruptura. És un
espai de seguretat, de suport, i de creixement, on la persona no és jutjada ni
per allò que sent ni per allò que fa. En un procés de divorce coaching s’ofereix
un espai per elaborar el dol, la pèrdua, i viure de ple el procés de canvi i de transició. El divorce coaching no deixa de banda la dimensió econòmica i legal del
divorci, i dóna eines per resoldre aquests aspectes, sense trampes emocionals,
bo i prioritzant la protecció dels fills i les filles.
Es poden diferenciar tres moments en els quals el divorce coaching pot ser una
eina de gran ajuda.

> El postdivorci
Un cop travessat el túnel del procés de divorci, la vida continua. Els fills i les filles,
les noves parelles, les noves relacions familiars, l’exparella... A vegades no és
fàcil d’encaixar de nou totes les peces del trencaclosques, per això el divorce
coach facilita eines per a les relacions de coparentalitat, i per relacionar-se de
forma saludable amb l’exparella i, si cal, per encarar positivament les noves relacions des d’allò viscut i après.
El divorce coaching es un procés d’aprenentatge que permet entendre millor
allò que ha passat, tot afavorint el creixement personal i donant sentit a allò que
hem viscut, per poder, en endavant, viure amb amor.

> El predivorci
Prendre la decisió de trencar amb la parella causa molta incertesa i inseguretat. La falta d’informació provoca desconfiança i por, les emocions dificulten
veure clar i entendre exactament allò que està passant, sorgeix la culpabilitat,
la tristesa o l’angoixa i, en aquest moment, és vital una mà estesa. Un divorce
coach ajuda a detectar les dificultats i els obstacles, facilita l’avaluació de les
conseqüències de la decisió, sense pors. A més a més, guia en la planificació
de la nova vida i acompanya les deliberacions, atenent a allò més transcendent
i guiant cap a l’objectiu.
> Durant el divorci
Quan es fa efectiu el trencament, s’inicia el procés de divorci. S’ha de buscar
un nou habitatge, repartir el temps dels fills i filles, hi ha un empobriment econòmic, s’han de prendre decisions de caire econòmic i legal, un munt d’inputs
que s’han de resoldre i als quals cal fer front. En aquest moment, el divorce
coaching, ha de ser un espai de seguretat, suport i creixement, tot ajudant en
la nova organització vital des de tots els aspectes, i donant suport en les decisions a prendre; com per exemple, l’elecció dels professionals més adients per
a cada situació (advocats/des, mediadors/es i psicòlegs/es, assessors fiscals...).
El divorce coach ha d’interpretar i desxifrar allò que està passant, especialment
en el procés legal.
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Annex / Divorci checklist
Durant el divorci
Decidir l’advocat/da que m’acompanyarà en el procés
Valorar la conveniència de l’acompanyament d’un divorce coach
Iniciar un procés de mediació
Tenir clares les despeses familiars
Tenir clares les noves despeses que s’hauran d’afrontar
Valorar comunicar a la teva empresa que estàs en tràmits de divorci
Notificar-ho als serveis de salut relacionats amb els fills i les filles
Parlar amb els tutors dels fills i les filles
Parlar amb els familiars i els amics més pròxims

Un cop divorciat/da
Notificar-ho a l’escola
Notificar-ho a les companyies asseguradores, especialment
les que preveuen pagaments a beneficiaris
Fer o canviar el testament
Canviar l’empadronament i els documents d’identitat
Canviar la titularitat dels subministraments, aigua, gas, internet,
telèfon, llum...
Si cal, notificar el canvi de titularitat en l’arrendament
de l’habitatge a la propietat
Si cal, notificar el canvi de titularitat en l’habitatge
a la comunitat de propietaris
Cancel·lar els comptes bancaris en comú
Cancel·lar targetes de crèdit de comptes corrents comuns
Avisar a l’empresa de la nova situació
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Serveis

Habitatge

anual

€

€

Telèfon

€

€

Aigua

€

€

Combustible calefacció

€

€

Total despeses serveis

€

€

mensual

anual

Lloguer/hipoteca

€

€

IBI

€

€

Assegurances personals

Comunitat

€

€

Vida

€

€

Assegurança habitatge

€

€

Mèdiques/mútua

€

€

Total despeses habitatge

€

€

Incapacitat temporal

€

€

Altres

€

€

Total despeses assegurances

€

€

Formació

comentaris

mensual

Gas/electricitat

comentaris

Escola/institut/universitat

€

€

Extraescolars

€

€

Quotes de préstecs, compres a termini o domiciliacions mensuals

Uniformes i material escolar

€

€

Cotxe/mobles

€

€

Desplaçaments/autocar

€

€

Targetes de crédit

€

€

Menjador

€

€

Targetes grans magatzems

€

€

Reforç escolar

€

€

Préstecs personals

€

€

Altres

€

€

Altres domiciliacions

€

€

Total despeses formació

€

€

Total quotes

€

€

Transport públic

€

€

Cangur

€

€

Benzina

€

€

Persona per a la neteja de casa

€

€

Pàrquing

€

€

Jardiner/piscina

€

€

Assegurança vehicles

€

€

Altres

€

€

Taller

€

€

Total despeses ajudes

€

€

Altres

€

€

Total despeses transport

€

€

Total despeses fixes

€

€

Transport
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Annex / Despeses variables
Manteniment de la casa

Extres

comentaris

mensual

anual

Colònies i excursions

€

€

Casals d’estiu

€

€

Regals

€

€

Aniversaris

€

€

mensual

anual

Reparacions

€

€

Ajudes a d’altres persones

€

€

Reemplaçament electrodomèstics

€

€

Altres

€

€

Altres

€

€

Total despeses extres

€

€

Total despeses manteniment

€

€

comentaris

Total despeses variables
Despeses mèdiques no cobertes per les assegurances
Metges

€

€

Odontòleg/logopedes

€

€

Medicaments

€

€

Altres despeses

Tractaments terapèutics

€

€

Menjar

€

€

Altres

€

€

Roba

€

€

Total despeses mèdiques

€

€

Calçat

€

€

€

€

€

€

Personals
Perruqueria/barber

€

€

€

€

Sortides

€

€

€

€

Esports

€

€

€

€

Hobbies

€

€

€

€

Vacances

€

€

€

€

Diaris i revistes

€

€

€

€

Tabac, alcohol i altres

€

€

€

€

Ajudes als pares

€

€

€

€

Cursos

€

€

€

€

Altres

€

€

€

€

Total despeses personals

€

€

€

€
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Notes

Teniu entre les mans la “Guia pràctica del bon divorci”, una eina que espero us ajudi
a entendre, tot allò que comporta una ruptura familiar. És una guia senzilla que no
pretén respondre a totes les preguntes, ni oferir respostes en profunditat, però que vol
orientar, amb un llenguatge entenedor, a qualsevol persona que s’enfronti a un divorci.
Per què aquesta “Guia pràctica del bon divorci”? Totes les eines són poques per superar el repte d’una ruptura familiar, i hem de ser conscients que l’entorn, ho dificulta
tot molt més. Desafortunadament, el centre d’atenció de les ruptures està en els temes
econòmics i legals, i s’invisibilitza el component emocional. Les ruptures estan judicialitzades i tot això sense requerir especialització i formació especialitzada dels professionals que participen en el procés. Tampoc es disposa d’un bon sistema de resolució
alternativa de conflictes, ni de recursos per atendre les necessitats de les famílies en
conflicte. És sorprenent que tinguem les taxes tan altes de divorcis amistosos que
tenim, perquè sembla que tot estigui disposat per a la confrontació. En definitiva, en
aquest context, penso que és bàsic oferir arguments per atendre a les persones que
volen resoldre de forma digna i honesta la seva ruptura.
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