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RESUM: L’acord entre els progenitors sobre 
una guarda compartida exigeix que l’exercici 
de la seva coparentalitat disposi d’eines que 
els permeti exercir aquesta responsabilitat de 
forma òptima. Així, els acords sobre el mante-
niment econòmic dels fills i filles han d’estar 
dissenyats i disposats al Conveni Regulador 
de divorci, per tal que aquesta corresponsa-
bilitat pugui portar-se a terme amb el màxim 
d’eficàcia i el mínim de conflictes possibles. 
Aquest article proposa els eixos bàsics per a 
redactar els acords de forma satisfactòria.

ABSTRACT: The optimal parental agreement 
on a joint custody requires several tools for a 
smart exercise of both parentality. Thus, the 
agreements on the maintenance of the chil-
dren, must be designed and arranged in the 
Divorce Agreement with maximum efficiency 
and the minimum of possible conflicts. This 
article proposes the basic guidelines for draft-
ing the agreements satisfactorily,and always 
based in the coprentality principle.

Paraules clau: Guarda compartida, Deure 
d’aliments, Coparentalitat, Conveni regulador
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FILS I ILLES. VII. DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS DELS FILLS I FILLES. VIII. AS-
SUMPCIÓ DIRECTA D’UNA O MÉS DESPESES PER PART D’UN DELS PROGENITORS. 
IX. PENSIÓ D’ALIMENTS. X. LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES. XI. ELS SISTEMES 
ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. XII. MODEL DE PACTES AL CONVE-
NI REGULADOR. XIII. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. CLÀUSULA SOTMETIMENT A LA 
MEDIACIÓ.

I.  INTRODUCCIÓ

La lectura que teniu entre les mans, pretén compartir amb qui llegeix, 
les certeses –poques– i els dubtes –molts–, que a la pràctica es presenten 
quan, en cas de guarda compartida, s’ha de redactar la part econòmica d’un 
Conveni regulador1. L’article no pretén més, que oferir respostes per acom-
panyar els professionals que treballen amb les famílies en crisi. Respostes 
que ajudin a arribar acords adequats a les necessitats d’aquestes famílies i 
que, aquests acords resolguin el conflicte actual i els permetin evitar con-
flictes posteriors. Treballar amb parelles que negocien els efectes de la seva 
ruptura obliga a generar una creativitat immensa per aconseguir respostes 
idònies a les seves aspiracions i que en conjunt suposin la consecució d’un 
acord amb valor per les parts, raonable, assumible, equilibrat i legalment 
adequat.

La meva pretensió és compartir els fruits de la tasca que faig diària-
ment2, amb una aportació esclaridora sobre quins són els eixos bàsics que en 
matèria de sosteniment econòmics dels fills i filles, els operadors jurídics, i 
totes aquelles professions que treballen amb famílies en crisi3 han de tenir en 
consideració. Cada detall d’aquest text podria ser desenvolupat en un article 
propi, atès que la matèria és àmplia i variada, però la reflexió és necessària-
ment succinta i per tant de caràcter general. La proposta es fa –reitero– des 
de la pràctica, i per això he defugit els comentaris doctrinals, i simplement 
he reforçat, ocasionalment les afirmacions amb jurisprudència relacionada. 
He compartit les reflexions sobre l’assumpte amb la magistrada de Família 
de Barcelona, la Sra. Elena Farré Trepat, a la qual agraeixo enormement les 
seves aportacions, i amb la companya Núria Alba Quintero a la qual també 
li agraeixo l’esforç.

1. Quan en aquest text es parla de Conveni regulador, em refereixo de forma indistinta al Conveni 
regulador de divorci, separació o d’extinció de parella estable.

2. La meva tasca la desenvolupo bàsicament com a advocada de família, dedicada a la mediació i 
el dret col·laboratiu.

3. Em refereixo, a professions com la mediació, psicologia, educació social, etc. El desconeixe-
ment del marc legal dels acords els dificulta la feina, i en cas de imprudència inclús els fa donar 
consells professionals totalment errats.
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II.  GUARDA COMPARTIDA, DEURE D’ALIMENTS I CONVENI REGULA-
DOR. UN CANVI NECESSARI

Han passat ja uns anys des que es promulgaren les primeres reformes 
legislatives que disposaven la possibilitat d’acordar en conveni o establir per 
sentència, la guarda compartida4. Avui, la guarda compartida és el dia a dia 
de qualsevol operador jurídic en matèria de família, i indubtablement ha ofert 
la possibilitat de gaudir d’un ventall més ampli d’opcions a l’hora d’establir 
les regles relacionals post-ruptura d’una família. És cert però, que la guarda 
compartida ha afegit complexitat a les relacions familiars i per tant han hagut 
de crear-se nous instruments per acompanyar les famílies en la seva organit-
zació després d’un trencament.

El deure d’aliments5 en els casos de guarda compartida també s’ha en-
revessat, i ha hagut d’adaptar-se a situacions menys simples que el binomi 
progenitor no guardador que paga una pensió d’aliments, progenitor guar-
dador que rep una pensió d’aliments. No hi ha dubte que el deure d’aliments 
és un dels continguts inexcusables de la potestat parental6, i compren els 
conceptes que expressa l’art. 231-1 del CCCat, entenent que engloba tot allò 
indispensable per al bon desenvolupament educatiu, emocional i personal 
dels fills i filles, com educació, assistència mèdica, vestit, habitatge, menjar, 
i lleure7… En matèria d’aliments, tant si s’acorda una guarda compartida 
com una d’individual, els fills i filles han de rebre el mateix tracte. Ara bé, les 
especificitats que presenta el deure d’aliments en cas de guarda compartid 
fan que la normativa actual es quedi a mig camí, i que la determinació de 
com establir i desenvolupar al mac del Conveni regulador aquest deure es 
faci sense uns criteris unitaris, i amb massa diversitat d’opcions, algunes 
de dubtosa qualitat. Com ja he esmentat, la plasmació del deure d’aliments 
s’ha fet més complexa, i tot i que, disposem d’un ampli cos legal, doctrinal 
i jurisprudencial sobre la matèria, és cert que majoritàriament, s’ha desen-
volupat en relació a la pensió d’aliments que el progenitor no guardador 

4. A nivell de l’Estat espanyol, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. BOE núm. 163 de 09 de 
Julio de 2005, i a nivell de Catalunya, Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família, DOGC núm. 5686 del 05/08/2010.

5. Art. 233-4 CCCat.
6. Art. 236-17 CCCat, 237.2 CCCat i art. 39.3 CE.
7. La jurisprudència ha establert clarament que el deure d’aliments no se cenyeix exclusivament 

a menjar, habitatge i escola. Molt clara és la TSJC (Sec. 1a), de 227 d’abril del 2015 (ROJ: STSJ 
CAT 3091/2015) que expressa: L’anàlisi efectuat ha permès apreciar que les necessitats de cada me-
nor s’inclouen no solament les partides d’educació i assistència sanitària que pren en consideració 
la sentència d’apel·lació, sinó també les despeses que comporten les partides que s’han d’incloure en 
el dret d’aliments ex art. 237-1 CCCat, com són els aliments en sentit estricte, la roba, les despeses 
d’habitatge i subministres, el transport i aquelles necessàries pel desenvolupament integral de la 
persona, com ho són el lleure i l’oci.
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ha d’abonar al progenitor guardador. Sigui pel motiu que sigui, les eines 
actuals no són del tot idònies i cal un replantejament del deure d’aliments 
al nostre Codi civil. La gran part de les ruptures són consensuals8 i per tant, 
la llibertat de disposar de les parts és àmplia, i d’aquí, que neixin propos-
tes diverses i opcions diferents. Aquesta versatilitat que demana la guarda 
compartida, no és fàcil d’acollir en les estrictes normes del procés civil. El 
replantejament no ha de partir de la base d’una extraordinària i detallada 
regulació, que limiti l’autonomia de la voluntat de les parts a pactar allò que 
considerin convenient, però sí que estableixi un marc més esclaridor dels 
límits a aquesta autonomia.

D’altra banda, i això és una gran dificultat, no es considera el Conveni 
regulador amb la importància i la magnitud del seu abast, i es dona poca 
transcendència als efectes i conseqüències que la seva manca de qualitat pot 
comportar. El Conveni regulador, és un document jurídic complex i què, no 
ens equivoquem, tracta i regula sobre allò que és més important per a qual-
sevol persona, la seva família, la seva economia, i el seu l’habitatge. Sembla 
raonable doncs, exigir un desenvolupament exquisit i una reflexió profunda 
sobre l’abast de cadascun dels acords que recull aquest document. L’exigència 
s’amplifica pel fet què, el Conveni regulador, en la major part dels casos, es 
convertirà en una resolució judicial, executable i amb efectes jurídics trans-
cendents. Malgrat això i desafortunadament, és habitual que els operadors 
jurídics, tractin amb poca escrupolositat el Conveni regulador, i ens trobem 
en molts casos, amb Convenis reguladors que, pels seus nombrosos defectes, 
a la llarga, són una font de conflictes. La responsabilitat d’aquest desgavell és 
compartida, el principal actor –mal que em pesi– és l’advocacia, que moltes 
vegades considera el Conveni regulador un document jurídic menor, i que 
prioritza tancar acords ràpidament a tancar acords ben pensats per les parts, 
acords que es puguin i es vulguin complir. Un cop arribats aquí, podria re-
soldre’s aquesta carència, mitjançant el control judicial i la participació del 
Ministeri Fiscal. Tant l’autoritat judicial com el Ministeri Fiscal haurien de 
ser un factor de millora, de revisió i de seguretat en la qualitat dels convenis 
reguladors, però aquesta premissa no es compleix gairebé mai, ja que a la 
praxis, es fa una revisió molt superficial del document9 complint de forma 
laxa el control que, en salvaguarda de l’interès dels menors, hauria de por-
tar-se a terme.

8. Segons les dades que publica anualment l’INI provinents de les dades que es recullen als jutjats 
i que s’envien al Consejo General del Poder Judicial. Es pot consultar al web del Consejo www.
poderjudicial.es.

9. En la meva vida professional he tingut entre les mans, per exemple, sentències que aprovaven 
convenis reguladors on no s’havia establert pensió d’aliments per als fills, o d’altres convenis 
amb defectes greus que han superat el control judicial sense que ningú parés esment.
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La solució per evitar el que jo anomeno el desgavell actual passa per 
alguns canvis transformadors:

Els professionals del dret que vulguin treballar amb famílies en crisi han 
de formar-se seriosament en negociació10, i en la gestió del conflicte familiar. 
Quantes vegades he sentit a companys i companyes assegurant que ells sa-
ben negociar i que ho fan cada dia, i després veure’ls cometent errors greus 
de principiant que llencen per la borda la negociació. La negociació és una 
disciplina que cal estudiar, practicar i aprendre profundament, no ve de soi 
pel fet de ser advocat o jutge.

La Llei ha d’establir un marc clar que desenvolupi el deure d’aliments en 
cas de guarda compartida.

S’ha d’eliminar l’homologació i control judicial dels acords ampliant la 
responsabilitat de les parts en relació al seu acord. Aquesta darrera opció és 
per la que ha optat el legislador francès. El Codi civil francès a l» art. 229.111, 
preveu que els esposos puguin divorciar-se sempre i quan cadascun d’ells tin-
gui l’assessorament legal d’un advocat/da, i se signi l’acord en seu Notarial12.

III.  EL PLA DE PARENTALITAT COM A PARADIGMA

A Catalunya, som pioners en disposar d’una magnífica eina per a la gestió 
de la parentalitat post ruptura, el Pla de parentalitat13. Al Pla de parentalitat 
que ha d’acompanyar qualsevol Conveni regulador hi hagi implicats menors 
subjectes a potestat, s’acorda de forma detallada, la manera en què els dos 
progenitors han de fer front a algunes de les seves responsabilitats parentals, 
en matèria de guarda, cura i educació dels fills. Com expressa clarament el 
preàmbul de la Llei 25/2010:

«[El pla de parentalitat és] L’instrument per concretar la manera com amb-
dós progenitors pensen exercir les responsabilitats parentals, en el qual es deta-

10. La negociació és una disciplina que requereix una formació específica.
11. L’art. 229-1 va ser modificat per la Llei 1547 el mes de novembre del 2016.

«Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun 
par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée 
contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'art. 1374».

12. El fet de tenir fills menors no és un impediment, a no ser que el menor demani ser escoltat per 
l’autoritat judicial. Art. 229.2 del Codi civil francès.

13. Arts. 233-2, 233-8 i especialment art. 233-9 CCCat.
Pla de parentalitat
1. El pla de parentalitat ha de concretar la manera en què ambdós progenitors exerceixen les 
responsabilitats parentals. S'hi han de fer constar els compromisos que assumeixen respecte a la 
guarda, la cura i l'educació dels fills.
(…)
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llen els compromisos que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l’educació 
dels fills. Sense imposar una modalitat concreta d’organització, encoratja els 
progenitors, tant si el procés és de mutu acord com si és contenciós, a organitzar 
per si mateixos i responsablement la cura dels fills en ocasió de la ruptura, de 
manera que han d’anticipar els criteris de resolució dels problemes més impor-
tants que els afectin…».

És indubtable, que el detall en l’exercici de les responsabilitats parentals 
que recull el Pla de parentalitat, suposa una planificació prèvia de la copa-
rentalitat post ruptura que ajuda a evitar conflictes posteriors i que, estableix 
criteris per a la resolució dels conflictes que no es puguin evitar14. Però la 
reflexió que sorgeix és: Tot allò que es predica del Pla de parentalitat no se-
ria també aplicable al deure d’aliments especialment en la complexitat que 
suposa compartir les despeses en la guarda compartida15? La resposta per 
a mi és clarament afirmativa. Per a la determinació de la manera en quant, 
quan i com i inclús el perquè els progenitors han de fer front al pagament de 
les despeses dels seus fills i filles, és recomanable que se segueixi un procés 
similar al de creació del Pla de parentalitat, concretant la manera en què en 
aquest punt s’exercirà la coresponsabilitat econòmica. El resultat ha de do-
nar resposta com a mínim a la manera en què es prendran les decisions amb 
repercussió econòmica, els imports amb els quals cadascun dels progenitors 
exercirà el seu deure d’aliments i farà front a les despeses, com s’actualitzaran 
aquests imports i detallant clarament la forma com es portaran a terme els 
pagaments.

IV.  LA CONCRECIÓ ÉS UN REQUISIT INEXCUSABLE

Seguint amb el que fins ara s’ha expressat, i afegint que, els temes econò-
mics són una de les espurnes més potents que en les relacions entre excòn-
juges o exparelles pot encendre un conflicte, no sembla sobrer exigir que el 
Conveni regulador estableixi amb claredat i concreció quines són les despe-
ses dels fills i filles que els progenitors han de sufragar i de quina manera do-
naran compliment a aquest pagament. No desconec que alguns professionals 
del dret consideren que l’excessiva regulació o detall als convenis reguladors, 
limita la capacitat de les parts per poder decidir (argument que usen també 

14. Així ho expressa el magistrat Pascual Ortuño contestant a la pregunta de la «Encuesta Jurídica» 
feta per Sepin al desembre 2012, Referència Sepin SP/DOCT/16813: «¿Qué utilidad puede tener 
aportar, junto con la demanda o el convenio regulador, un Plan de responsabilidad parental?».

15. Deixar el tema econòmic de banda, és la solució que s’ha optat majoritàriament en dret compa-
rat, però poso en dubte que deixar de banda els temes econòmics del Pla de parentalitat sigui 
una bona opció.
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en contra del Pla de parentalitat). Res més lluny de la realitat, si entre els 
progenitors existeix una bona relació o una relació que els permet decidir 
conjuntament els temes que són d’interès dels fills i filles en comú, allò que 
digui o no digui el Conveni regulador esdevindrà poc transcendent. Ara bé, 
en relacions deteriorades o amb falta de comunicació, que són aquelles en 
les quals és més difícil que s’arribi als acords necessaris, la falta de detall al 
Conveni regulador permetrà, que el conflicte entre els progenitors s’accentuï, 
s’agreugi, i provoqui discussions, incompliments i en definitiva perjudicis 
als fills i filles. Una de les causes dels conflictes, seguint a Moore(2010)16 
es produeix quan hi ha falta d’informació, o la informació s’interpreta de 
diferent manera, per això repeteixo que, el detall i la concreció en relació 
a la determinació i al pagament de les despeses dels fills i filles és una eina 
molt útil i necessària per evitar conflictes futurs. És millor no deixar res a 
la interpretació divergent i aclarir d’antuvi tots els punts que puguin causar 
conflicte.

El Conveni regulador haurà d’establir el llistat detallat de les despeses 
dels fills i filles que els progenitors acorden sufragar conjuntament, i el modus 
com es farà el pagament d’aquestes despeses per part dels progenitors.

V.  EL PAGAMENT DE LES DESPESES HA DE SER PROPORCIONAL ALS 
INGRESSOS ENTRE ELS PROGENITORS

Al tradicional binomi, proporcionalitat entre les possibilitats de la per-
sona alimentant i les necessitats de la persona alimentada, en cas de guarda 
compartida cal afegir-li la determinació de la proporcionalitat en l’aportació 
entre les persones obligades a complir amb el deure d’aliments17. La concreció 
de la contribució de cada progenitor, ha de regir-se pel principi de proporcio-
nalitat entre els seus ingressos i les necessitats de la persona alimentada, tal i 
com estableix en qualsevol cas, el Codi civil català18 i la jurisprudència19. Així 
doncs, caldrà fixar les necessitats dels persones alimentades, determinar les 
possibilitats persones alimentants i entre elles, determinar quina participació 
correspon a cadascú. Els elements que es tenen en consideració a l’hora de 
fixar la pensió en cas d’una guarda exclusiva són gairebé els mateixos que han 

16. Moore, Christopher. El proceso de mediación. «Métodos prácticos para la resolución de con-
flictos». Ed. Granica, Buenos Aires, Argentina 2010.

17. Sobre la pluralitat de persones obligades, veure art. 237-7 CCCat, reforçat jurisprudencialment 
per sentències com la del STSJC (Sala 1a), d’octubre del 2015 (ROJ: STSJ CAT 10171, 2015).

18. Art. 237.9 1 CCCat.
19. Entre d’altres,TSJC (Sec. 1a), de 5 de setembre 2008 (ROJ: STSJ CAT 9511, 2008), TSJC (Sec. 

1a), de 30 d’octubre 2014 (ROJ: STSJ CAT 10734, 2014) i TSJC (Sec. 1a), de 16 de març del 2014 
(ROJ: STSJ CAT 3077, 2015).
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de regir la seva delimitació en cas d’un guarda compartida, com per exemple, 
el nombre de fills a alimentar o l’atribució de l’habitatge familiar a un dels 
progenitors20. La valoració ambigua de la dedicació del progenitor custodi a la 
cura i criança dels fills, en el cas de guarda exclusiva, és un element que haurà 
de valorar-se de forma diferent en cas de guarda compartida21, i si aquesta és 
no simètrica en els temps de guarda entre progenitors, pot sí ser un element 
de reequilibri entre les aportacions dels progenitors22.

Determinats tots els elements, caldrà una fórmula matemàtica que ens 
ajudi a conèixer en quin percentatge cada progenitor ha de fer front a les 
despeses dels seus descendents. Per arribar a conèixer els percentatges que 
corresponen a cadascun dels progenitors, s’aplica una regla de tres, on el 
100% són els ingressos totals dels dos progenitors, i on el quantum que 
cada progenitor aporta serveix per esbrinar, quin és el seu tant per cent 
d’aportació als ingressos totals. A títol d’exemple, si els progenitors A i B, 
sumen en total 100.000 euros d’ingressos, sent que A aporta 40.000 euros 
i B aporta 60.000 euros, en aplicar la regla de tres, el resultat serà que el 
deure d’aliments es concretarà en una aportació d’un 40% per a A, i d’un 
60% per a B.

Finalment caldrà aplicar els percentatges a les despeses dels fills. Així 
seguint en l’exemple, si les despeses dels fills d’A i B en total són, 1.000 euros 
mensuals, A abonarà mensualment 400 euros i B abonarà 600 euros.

Aquest càlcul és senzill i és la millor manera de concretar les aporta-
cions dels progenitors a les despeses dels fills. No es pot negar però que a la 
pràctica hi ha alguns condicionants que introdueixen dificultat en aquest 
càlcul. Per esmentar alguns dels més habituals, dir que no sempre els ingres-
sos declarats oficialment són els veritables ingressos de les parts, i també dir 
que, a vegades una de les parts disposa d’un patrimoni a la seva disposició 
que no genera guany líquid significatiu a nivell de renda, però sí li aporta un 
nivell de vida superior al de l’altre progenitor. En aquests casos seria conve-
nient establir algun factor de correcció. En el primer supòsit imputar a cada 
part els ingressos reals i en el segon fer el càlcul dels percentatges donant 
un valor monetari al patrimoni, que permeti a l’altra part reequilibrar els 
percentatges fent-los més propers a la situació sòcio-econòmica de cadascú. 
I com a suggeriment, tot i ser molt conscient de la dificultat d’aquest, seria 
convenient que s’indiqués al conveni quins són els ingressos i la situació 
laboral que s’han tingut en consideració per establir els percentatges, a 

20. Sobre l’atribució de l’habitatge familiar, veure art. 233-20 CCCat.
21. Art. 233-10.3 CCCat.
22. Veure Sentència TSJC (Sala Civil i Penal Sec. 1a), de 20 de juliol de 2017 (ROJ: STSJ CAT 

5923/2017) i SAP (Sec. 12), de 25 de juny de 2018 (ROJ: SAP B 6227/2018).
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efectes de modificació dels acords en cas de canvi d’aquests ingressos o de 
la situació laboral.

VI.  REQUISITS DE L’APORTACIÓ DE CADA PROGENITOR ALS ALI-
MENTS DELS FILS I ILLES

1. s’ha d’establir una quantitat concreta per a l’aportació de cada 
progenitor

Com succeeix en cas de guarda exclusiva, sempre ha de fixar-se una quan-
titat, que configura el deure d’aliments i que ha d’expressar-se en diners i en 
pagaments per mensualitats avançades. Així ho estableix el nostre Codi civil, 
en l’art. 237.10 23 Per tant, un cop fixats els percentatges i determinades les 
despeses a les quals caldrà fer front, les parts han de quantificar l’aportació, 
donant una xifra d’euros per a cada progenitor, i establint com faran el paga-
ment d’aquests diners, i amb quina periodicitat. Fixar una quantia és l’única 
manera de garantir la seguretat jurídica ja que, d’altra manera no només 
s’obre el camí per a interpretacions divergents i conflictives, sinó que en cas 
de requerir l’auxili judicial es fa quasi impossible l’execució de l’acord. Mal-
grat que en alguns jutjats de comarques encara trobem que s’aproven conve-
nis reguladors –i de vegades s’emeten sentències– amb la simple frase: «Els 
progenitors faran front a les despeses dels fills per meitats», o «Els progenitors 
faran front a les despeses dels fills de forma proporcional en un 40% la mare i 
en un 60% el pare» sense que s’estableixi la quantia concreta de l’aportació24, 
la jurisprudència del TSJC i de les AP ha estat constant i pacífica en el sentit 
que el pronunciament sobre la contribució dels progenitors als aliments dels 
fills en guarda compartida ha de ser clar i executable, de tal manera que ga-
ranteixi el dret d’aliments dels fills i la viabilitat de la custòdia compartida.

2. els iMports que aporten els progenitors tenen la Mateixa natura-
lesa jurídica que la pensió d’aliMents en cas de guarda exclusiva

L’obligació daliments en cas de guarda compartida no canvia de natura-
lesa. Per l’incompliment, per establir garanties, per la seva execució, aques-

23. Art. 237-10.1 CCCat.
24. Veure l’opinió del magistrat Pascual Ortuño en Encuesta Jurídica. Noviembre 2016 Ed. Sepín. 

Madrid 2016.
«Uno de los errores conceptuales de mayor trascendencia en la comprensión de la guard a com-
partida (…) es la suerte que en estos casos corren las prestaciones alimenticias. Lo grave es que la 
concepción de que, al repartir igualitariamente el tiempo de estancia de los hijos con cada progeni-
tor, no es necesario fijar alimentos, se ve en un buen número de sentencias de primera instancia. 
También suele aparecer en los convenios reguladores, lo que es fuente de innumerables conflictos».
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tes aportacions dels progenitor tenen la mateixa via processal que la pensió 
d’aliments en cas de guarda exclusiva d’un progenitor. És recomenable fer 
esment a la seva nauralessa jurídica al mateix Conveni.

3. l’iMport que s’estableixi és convenient ingressar-lo en un coMpte 
corrent de forMa Mensual i aMb un terMini deterMinat

L’import pactat, és aconsellable que s’aboni en un compte bancari con-
junt, mancomunat o no, que sigui gestionat per ambdós progenitors i per on 
es passin els rebuts bancaris relacionats amb les despeses dels fills i filles. 
Poden també disposar d’una targeta de crèdit o dèbit, vinculada al compte 
corrent amb la qual, si així s’acorda entre les parts, es faran pagaments no 
domiciliats de despeses dels fills, com pot ser roba i calçat25. En relació a 
aquests abonaments ha d’acordar-se el seu termini, i el més habitual és que 
sigui del dia 1 al 5 de cada mes26.

Un corrent jurisprudencial en casos de guarda compartida –establerta 
de forma contenciosa– amb pagament proporcional de les despeses dels 
fills i filles, ha vingut disposant que un dels progenitors sigui aquell qui 
«controla» la despesa. En aquest supòsit, l’altre progenitor es converteix en 
un mer aportador de diners, com passa amb la guarda individual. Inclús si 
això es proposa amb alternança anual, al meu entendre l’assignació a un 
dels progenitors d’un paper més rellevant en l’àmbit econòmic ostentant 
la responsabilitat directa en les despeses dels fills i filles, suposa un límit 
a la coparentalitat que ha de regir tota guarda compartida, i no considero 
que beneficiï la coresponsabilització necessària en casos de guarda com-
partida.

4. el conveni ha de reflectir l’actualització bàsica de l’iMport i la 
forMa en què els progenitors Modificaran la quantia si les des-
peses es Modifiquen

Tal i com estableix el CCCat27. La pensió establerta, podrà adequar-se 
anualment segons l’IPC. En aquest cas la recomanació és que es fixi segons 

25. No desconec la gran conflictivitat que comporta decidir sobre aquest punt, per això entenc que 
sempre ha d’estar determinat al conveni.

26. Alguns progenitors no volen mantenir comptes corrents conjunts amb l’altre progenitor, per-
què no volen veure’s barrejats amb embargaments, multes o altres circumstàncies que tenen 
a veure amb l’altre progenitor. La titularitat del compte pot ser d’un sol dels cònjuges i l’altre 
pot constar com a autoritzat per poder fer i estar al corrent dels moviments d’aquell compte 
corrent.

27. Art. 237-9.1.
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l’IPC de Catalunya determinat per l’Idescat, si són residents aquí, ja que sol 
reflectir amb més fidelitat el context econòmic en el qual aquesta família es 
troba.

El punt més complex, i que no puc entrar en aquest article a desenvo-
lupar amb profunditat, però tampoc puc deixar d’apuntar, què passa quan 
és necessària l’adaptació a noves circumstàncies de les quantitats que s’han 
pactat? Les quanties establertes al Conveni regulador, han de poden disposar 
de sistemes d’adaptació i adequació d’aquestes, sempre que estiguin vincu-
lades a elements certs i concrets, i que permetin al propi Conveni regulador 
la determinació de l’import un cop modificat, no podent quedar la quantia 
indeterminada en cap cas28. La qüestió que es planteja és que malgrat que 
els progenitors estableixin sistemes de modificació, l’única via d’adequació 
del Conveni regulador a les noves circumstàncies és el procés de modifica-
ció d’efectes de la sentència, i això és un gran hàndicap a la pràctica. Una 
modificació d’efectes de sentència, no deixa de ser un procés judicial, costós 
econòmicament, i normalment lent. La sensació és de de «matar mosques 
a canonades», quan per exemple es fa funcionar tota la maquinària del sis-
tema judicial per modificar en 300 euros un Conveni regulador. Sovint que 
les parts no volen passar pel procés judicial, i ho acorden de forma privada, 
moltes vegades simplement de forma verbal, amb el corresponent cost per a 
la seguretat jurídica que això suposa.

Seria desitjable, alliberar les famílies de la càrrega de recórrer a processos 
judicials per tal de validar la modificació consensual de part del Conveni regu-
lador, especialment quan es tracta d’adequació a les circumstàncies vitals de 
les famílies, que amb el transcurs dels anys necessàriament ha de produir-se. 
Tal i com plantejava al punt 2, la solució passar per eliminar el requisit de 
la sanció judicial de l’acord, permetent als progenitors que ho pactin i ho 
ratifiquin privadament.

VII.  DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS DELS FILLS I FILLES

Una vegada fixat el percentatge que correspon a cada progenitor, és ne-
cessari determinar sobre quin import total de despeses s’aplicarà aquest per-
centatge. Existeixen unes necessitats bàsiques dels fills i filles a les quals els 
progenitors han de fer-ne front cadascú pel seu compte. Així, cada progenitor 
ha de tenir un habitatge adequat, fer-se càrrec de les despeses de menjar, 
beguda, higiene, oci quotidià, i d’aquelles petites despeses relatives al dia a 
dia de qualsevol infant o jove. Aquestes despeses ordinàries i bàsiques, no 

28. Veure STSJC (Sala 1a), 29 de març 2017 (ROJ: STSJ CAT 1451/2017).
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formen part del càlcul que han de fer els progenitors entre ells per determinar 
la quantia dels aliments a abonar per part de cadascú29.

La resta de les despeses, configuren el llistat sobre el què es farà el càlcul. 
Una part d’aquestes són indisposables ja que són les despeses que responen a 
les necessitats que configuren el deure d’aliments. Unes altres, s’inclouran o 
no segons la situació, decisió i els acords entre els progenitors. Per l’autono-
mia de la voluntat els progenitors aquests, poden decidir lliurament, quines 
són les despeses dels fills i filles que estan disposats a abonar conjuntament30. 
És indiscutible que qualsevol llistat pot semblar massa extens, o massa min-
so, finalment, cada família crearà aquell llistat que consideri adient a la seva 
situació i idiosincràsia, i què en la negociació de les parts sigui assumit per 
ambdues. Una proposta de llistat que no pretén ser numerus clausus seria la 
següent:

a. Despeses relatives a l’educació.

Les despeses d’educació, entenent aquestes com totes les despeses de ma-
trícules, quotes a fundacions escolars, quotes d’escolaritat o d’universitàries 
o bé d’estudis superiors o de formació professional, associació de famílies 
d’alumnes(AFA), assegurança i transport escolar, excursions escolars o con-
vivències de l’escola, així com qualsevol altra despesa que l’escola o el centre 
educatiu generi o reclami el seu pagament.

b. Altres despeses educatives.

Les despeses relatives als llibres o al material escolar, o bé uniformes, ba-
tes escolars, així com la roba esportiva per dur a terme les classes d’educació 
física del centre educatiu.

c. Despeses de menjador escolar, i despeses d’acollida a l’escola, ja sigui 
matinal o per la tarda.

d. Despeses d’escoles bressol o guarderies.

e. Els fills amb necessitats educatives especials, ja sigui un trastorns del 
dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat(TDAH), altes capacitats, trastorns 

29. Aquestes despeses poden fonamentar altres acords, com pensions entre els progenitors o l’ús 
del domicili familiar.

30. Veure SAP (Sec. 18), 6 de juliol 2015, (ROJ: SAP 6818/2015)

«Pues bien, como hemos dicho muy reiteradamente, habrá de estarse al convenio, modo de au-
torregulación de las partes de las medidas que afectan, entre otras, a sus hijos, y que por ende, 
plasman la voluntad de los mismos libremente efectuada cuyas consecuencias deben asumir al 
tratarse el objeto de impugnación de una materia sobre la que no existe limitación legal, moral o 
de orden público».
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de l’aprenentatge, trastorns de conducta o bé les despeses d’atenció de fills 
amb una diversitat funcional, despeses que aquestes necessitats educatives 
especials, o discapacitat requereixi.

f. Classes de reforç educatiu.

Aquesta despesa pot ser extraordinària o ordinària. Molts progenitors 
prefereixen considerar-la com a ordinària i computar-la en la quantia mensual 
a abonar perquè són conscients que el reforç per al seu fill o filla és necessari 
i que no serà fins passats uns anys que desaparegui la despesa.

g. Residències o despeses d’allotjament o de trasllat dels fills per estudis, 
normalment de caràcter superior.

h. Les despeses relatives a les activitats extraescolars que els progeni-
tors acordin. Són despeses que solen venir realitzant els fills i filles durant 
la convivència dels pares. En cas de ser una nova activitat extraescolar 
cal acord dels dos progenitors en la seva realització. Aquestes despeses, 
malgrat que poden canviar d’un any a un altre, són despeses ordinàries31. 
Són activitats que realitzen els fills de forma assídua, no són imprevistes, 
es repeteixen any rere any, tot i que, poden canviar de modalitat d’un curs 
a un altre. Són despeses que són necessàries, en una justa mesura, per al 
desenvolupament i pel benestar dels infants. Si els fills són molt petits i 
encara no se sap quines són les activitats que realitzaran es pot pactar de 
forma genèrica, que els progenitors estan d’acord que pel desenvolupament 
dels seus fills, aquests han de poder fer activitats extraescolars en idiomes, 
art, música o esport.

i. Desp eses en salut.

Les despeses en salut dels fills poden ser conegudes, per tant previsibles, 
i en aquest cas considerar-se ordinàries. A títol d’exemple tractaments mèdics 
de llarga durada, necessitats mèdiques cròniques dels fills i filles, ulleres, me-
dicació crònica, o bé la mútua mèdica. En el mateix sentit que les activitats 
extraescolars, seran ordinàries per l’acord previ entre els progenitors, o per 
acord al Conveni regulador32.

31. Veure STSJC (Sala 1a), 19 de gener 2017 (ROJ: ATSJ CAT 19/2017).

(…)que los extraescolares cuando fueren anteriores a la crisis matrimonial y se consensuaran son 
ordinarios, así como la mutua privada.

32. Veure STSJC (Sala 1a), 19 de gener 2017 (ROJ: ATSJ CAT 19/2017).

«Y, por último, en relación con los de la mutua médica privada, dentro del nivel de vida actual 
de la familia, y siempre que sean consensuados su consideración como ordinarios deviene de su 
momento temporal (antes de la crisis) y de su fijación que fuere consensuada entre ambos como 
alimentos y que es el primer parámetro a tener presente(…)».
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j. Despeses en roba i calçat.

Cada progenitor haurà de procurar que quan els fills i filles quan esti-
guin en la seva guarda, disposin de tot allò que precisen per vestir i calçar 
adequadament. Ara bé, és cert que part de la despesa en roba i calçat, pot 
ser compartida entre els progenitors perquè d’una altra manera suposa un 
despropòsit econòmic difícilment justificable. Així, els abrics, botes d’hivern, 
o roba per a realitzar activitats com l’esquí, pot prorratejar-se el seu cost en 
les 12 mensualitats i acordar el pagament conjunt. És també aconsellable 
pactar quin dels dos progenitors o si ho són tots dos, és el responsable de la 
seva adquisició.

k. Despeses de «casals d’estiu» en períodes no lectius, colònies d’estiu 
extraescolars, agrupaments excursionistes, o «caus».

En les despeses d’activitats en períodes no lectius, l’acord entre les parts 
és imprescindible, ja que als períodes no lectius està repartida la guarda entre 
els progenitors, per la qual cosa a falta d’acord, correspondrà al progenitor 
guardador la decisió i assumpció del cost d’aquestes activitats. Moltes famí-
lies decideixen compartir la despesa, ja que els períodes no lectius són molt 
amplis i no corresponen amb les vacances laborals dels progenitors, amb la 
qual cosa organitzar i compartir què fan els fills en aquests períodes, és un 
bon exercici de coparentalitat.

l. Despeses de transport dels fills.

Més enllà del transport escolar, el transport públic o privat que necessitin 
ha de ser assumit entre els dos progenitors si és necessari per als estudis o 
activitats extra-escolars pactades.

m. Altres despeses.

L’autonomia de la voluntat dels progenitors és àmplia a l’hora de decidir 
sobre quina despesa, que pot ser considerada extraordinària vol considerar-se 
ordinària, o bé d’assumir o compartir despeses que potser no tenen obligació 
de fer-ho. A títol d’exemple, despeses dels trajectes pels intercanvis de guarda, 
despeses d’estètica i perruqueria extraordinàries, despeses de personal com 
«cangurs», o del servei de neteja de casa, etc.

VIII.  ASSUMPCIÓ DIRECTA D’UNA O MÉS DESPESES PER PART D’UN 
DELS PROGENITORS

En casos on existeix desequilibri econòmic entre els progenitors, o sim-
plement per un tema de logística entre les parts, un dels progenitors pot 
assumir el pagament directe d’una despesa. El cas més habitual és el del 
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progenitor, que s’encarrega del pagament dels rebuts escolars. En aquests 
casos és recomanable detallar, l’import d’aquesta despesa i la manera com s’hi 
farà front. No està de més incorporar la motivació per la qual s’assumeix la 
despesa de forma directa i exclusiva per part d’un progenitor. El fet de fer-se 
càrrec de la despesa de forma exclusiva no vol dir però, que aquell progenitor 
disposi de la capacitat de decidir de forma unilateral sobre aquella parcel·la 
de la vida del fill o filla. Habitualment, aquests pagaments directes poden 
substituir el pagament d’una pensió d’aliments, per compensar el desequilibri 
econòmic entre progenitors.

IX.  PENSIÓ D’ALIMENTS

El fet d’establir-se una guarda compartida no significa que la pensió 
d’aliments no tingui cabuda, ans al contrari, cal fer una valoració i en cas 
de desequilibri entre els ingressos i possibilitats dels progenitors, es podrà 
establir una pensió33. Aquesta pensió té la pretensió de ser un mer reequilibri 
entre les capacitats econòmiques dels progenitors, per assegurar que cadas-
cun participa en el manteniment dels fills i filles segons les seves possibilitats, 
i per tant aquell que té més possibilitats ha d’aportar més que l’altre, que en 
té menys.

X.  LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES

Les despeses extraordinàries, mereixen i requereixen un article exclusiu 
dedicat al seu estudi. Però no fer-ne esment, deixaria incomplet un petit es-
tudi com aquest sobre les despeses dels fills i filles, així que, faré una breu 
pinzellada sobre el tema. En una definició bàsica, la despesa extraordinària, 
és aquella que té un caràcter imprevist i no periòdic.

L’acord sobre la seva realització i pagament ha de quedar reflectit al Con-
veni regulador. Normalment no es pot preveure totes les despeses extraor-
dinàries que poden produir-se per tant el Conveni regulador recull el pacte 
dels progenitors sobre el modus operandi en aquests supòsits. Les despeses 
extraordinàries han de ser ateses pels progenitors, per percentatges segons 
les seves possibilitats i necessitats de l’alimentat. Els percentatges poden 

33. STSJC (Sala 1a),14 d’octubre del 2015 (ROJ: STSJ CAT 10171, 2015).
«Ello supone que, aun en el caso de establecer una custodia compartida, el juzgador no puede 
dejar de analizar las posibilidades económicas de los padres en relación con las necesidades de los 
hijos, para, en función de los parámetros indicados, resolver lo que proceda conforme a derecho en 
orden a los alimentos precisos para cubrir sus necesidades de carácter ordinario y extraordinario 
en la proporción que proceda».
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ser diferents que els establerts per les ordinàries, però el més habitual és 
que sigui el mateix percentatge. És convenient fer exprés i palès l’acord dels 
progenitors sobre les despeses extraordinàries que els fills i filles ja estan 
realitzant.

A la definició de les despeses extraordinàries s’inclouen diferents tipus de 
despesa. La classificació més apte al meu entendre, tot i que n’hi ha d’altres, 
és la que diferència entre la despesa extraordinària urgent, la necessària i la 
sumptuària.

La urgent és aquell tipus de despesa extraordinària que no només és im-
prevista i no periòdica sinó que el progenitor que està en companyia del fill o 
filla es troba en una situació d’urgència que no li dona marge a disposar sobre 
la seva realització o no. Com exemple, el cas d’un pare de visita amb els fills 
als Universal Studio de Hollywood a Los Angeles, i on patint un accident el 
fill ha d’assumir el cost de l’atenció mèdica al fill de caràcter privat i urgent. 
La despesa ha de ser notificada a l’altre progenitor al més aviat possible, i 
aquest n’haurà d’assumir la seva part del cost.

La necessària o convenient és aquell tipus de despesa extraordinària que 
no només és imprevista i no periòdica sinó que és necessària per a la cura, 
pel bon desenvolupament, i la formació dels fills i filles i així ho indica el 
centre educatiu, el servei mèdic corresponent, o la persona professional en la 
matèria. Aquests tipus de despesa, demanen una mica més de «cuina» entre 
els progenitors. De ben segur que si l’escola indica que un fill ha de rebre 
un tractament psicopedagògic aquesta despesa és inexcusable, però entre 
els progenitors han de pactar, quin tipus i model de tractament es segueix, i 
acordar també quin pressupost es destina a aquesta despesa.

La sumptuària o prescindible. És aquell tipus de despesa extraordinària 
que és imprevista i no periòdica i que depèn exclusivament de la voluntat 
dels progenitors i de les seves circumstàncies socioeconòmiques. Així, a títol 
d’exemple activitats de lleure a l’estranger, o despeses de caràcter estètic no 
mèdic, tenen la característica de despesa sumptuària, i requeriran l’acord 
dels dos progenitors.

Les despeses extraordinàries, a diferència de les ordinàries, reque-
reixen que els progenitors mostrin o hagin mostrat el seu acord a la seva 
realització. En el cas de les necessàries i les urgents pot entendre’s que no 
requereixen d’aquest consentiment mutu i previ per tenir, com el seu nom 
indica, la característica de ser urgent o necessària, o les dues coses a la  
vegada.

Per evitar que un progenitor prengui les decisions unilateralment, o que 
faci cas omís de les peticions de l’altre, és convenient pactar a priori un sis-
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tema de comunicació (normalment per email) de la despesa, de la proposta i 
del pressupost, i també un sistema d’interpretació de la falta de resposta de 
l’altre progenitor, o també com i quan s’ha d’entendre que hi ha un consen-
timent tàcit a la despesa.

XI.  ELS SISTEMES ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

No puc deixar d’aconsellar que sempre cal oferir als progenitors la pos-
sibilitat d’incorporar als convenis reguladors, una clàusula de sotmetiment a 
la mediació i a d’altres sistemes de resolució alternativa de conflictes com, el 
dret col·laboratiu. Una parella que ja ha aconseguit arribar a acords de forma 
satisfactòria, ja ha fet un aprenentatge sobre com gestionar els seus conflictes 
de forma pacífica que no s’ha de menystenir i cal donar-li continuïtat.

XII.  MODEL DE PACTES AL CONVENI REGULADOR

Aliments de les filles

A. Despeses ordinàries:

1. Despeses ordinàries:

1.1. Atenent a l’acord sobre la custòdia compartida cada progenitor es farà 
càrrec de les despeses d’alimentació, beguda, higiene, oci quotidià, i petites des-
peses habituals del dia a dia de les filles, mentre aquestes estiguin al seu càrrec.

1.2. Despeses d’educació de les filles:

Les despeses d’educació relatives a les filles, entenent aquestes com totes 
les despeses de matrícules, quotes a fundacions escolars, quotes d’escolaritat o 
universitàries o d’estudis superiors o formació professional, matrícules univer-
sitàries, llibres, material escolar, AFA, assegurança i transport escolar, menjador 
escolar, excursions escolars o convivències, així com qualsevol altra despesa 
que l’escola o el centre d’educació generi o reclami el pagament, en relació amb 
les filles.

1.3. Altres despeses educatives.

Les despeses relatives al material escolar, o bé uniformes o bates escolars, 
així com la roba esportiva per dur a terme les classes d’educació física del col·legi 
o bé el material o roba necessària per a les activitats extraescolars.

1.4. Les despeses relatives a les activitats extraescolars que els pares acor-
din a principi de curs.
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Actualment les filles estan fent les següents activitats extraescolars:

Maria: piscina.

Martina: dansa i anglès

1.5. Despeses en salut.

Les despeses derivades de tractaments mèdics, com antibiòtics o vacunes.

Les despeses de la mútua mèdica de les filles, així com les respectives quotes 
mensuals de la mútua.

1.6. Despeses en roba i calçat:

Tot i que cada progenitor ha de procurar que les filles disposin de tot el ne-
cessari en aquest aspecte al seu domicili, acorden que la mare, o el pare, podran 
comprar roba i calçat per a les filles a càrrec del compte corrent que per a les 
despeses de les filles es disposi i a un cost mitjà (Zara, Decathlon).

En cas que no s’usin els diners del compte, podrà adquirir la roba o calçat 
necessari, i prèvia presentació del rebut l’altre progenitor haurà d’abonar la seva 
part.

1.6. Per atendre les despeses compartides de les filles, incloses als punts 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 els progenitors ingressaran un total de set-cents euros 
(700 euros), de forma proporcional. Així al Sr. Giménez, el pare, li correspondrà 
ingressar el 60% de la despesa, quatre-cents vint euros (420 euros). I a la Mare, 
la Sra. Pujol, el 40% de la despesa, dos-cents vuitanta euros (280 euros).

Els progenitors ingressaran aquestes quantitats en el compte corrent que 
entre els dos acordin i l’ingrés el faran dins dels cinc primers dies de cada mes.

Si hi ha acord entre els dos progenitors perquè pugen o baixen les despeses 
de les filles, podran augmentar o reduir aquesta aportació, havent de reduir-se 
o augmentar-se en proporció idèntica cada part.

Les parts acorden que aquesta aportació es fa en proporció als seus ingres-
sos, establint-se segons les circumstàncies actuals de les parts. Per aquest motiu 
el pare fa una aportació del 60% de les despeses calculades de les filles i la mare 
un 40%. En el moment que les circumstàncies d’alguna de les parts, o de totes 
dues, es modifiquin aquests percentatges seran modificats. La modificació, in-
tentaran fer-la de mutu acord, i recorrent a sistemes alternatius de resolució de 
conflictes abans d’acudir als tribunals de justícia.

Cada mes de gener augmentaran, si correspon, l’aportació segons l’IPC de 
Catalunya que estableixi l’IDESCAT o en cas de desacord l’INE o organisme 
anàleg que els substitueixi.
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En el cas que una de les parts no verifiqui l’ingrés corresponent a la seva 
proporció, l’altra progenitor pot executar aquesta sentència, considerant l’import 
de l’aportació com un concepte jurídic idèntic a la pensió d’aliments.

B) Activitats extraescolars:

Les activitats extraescolars seran abonades el 60% per part del pare i el 40% 
per part de la mare sempre que aquestes siguin consensuades entre tots dos. El 
pacte entre els progenitors respecte de les activitats extraescolars ha de ser exprés 
i escrit, o en el seu cas pot ser tàcit si passats dos mesos des que una de les filles 
realitza l’activitat no ha expressat la seva oposició.

Entre aquestes activitats extraescolars es considera que ja existeix acord 
entre la Sra. Pujol i el Sr. Giménez en relació a les activitats que actualment 
s’estan realitzant amb el consentiment de tots dos progenitors:

Maria: dansa acrobàtica i Anglès

Martina: piscina

El cost d’aquestes activitats i les que s’acordin a posteriori, en conseqüèn-
cia, ha de ser assumit entre tots dos, en la proporció acordada per a les despe-
ses ordinàries (60% pel pare, 40% per la mare), inclòs el material i si calgués 
l’equipament esportiu necessari per a la pràctica de l’esport que es practiqués.

C) Despeses extraordinàries:

Seran sufragades pels dos progenitors, sent el 60% de la despesa pel pare i el 
40% per la mare, amb les mateixes condicions que per a les despeses ordinàries.

1. Despeses extraordinàries URGENTS: Són aquelles despeses que no ad-
meten demora, es desemborsarà pel progenitor en companyia del qual es trobin 
les menors en el moment de presentar-se la urgència, i posteriorment presentarà 
la factura a l’altre progenitor, qui haurà d’assumir la seva part de la despesa.

2. Despeses extraordinàries NECESSÀRIES: A aquesta categoria pertan-
yen:

a) Els tractaments perllongats sanitaris i assimilats (psicològics, ortodòn-
cia, odontologia…) no coberts per la Seguretat Social ni per la mútua mèdica 
de les nenes, o que, tot i estant-ho, els progenitors estiguessin d’acord a acudir 
a la medicina privada.

b) Les classes de reforç que les nenes requereixin, sempre que així ho hagi 
recomanat el tutor/a o professional corresponent.
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c) Els casals d’estiu i colònies durant els períodes no lectius.

En aquests casos, els progenitors pagaran aquestes despeses que puguin 
generar en un futur, en la proporció acordada per a les despeses ordinàries 
(60% pel pare, 40% per la mare), sempre que prèviament s’haguessin posat 
d’acord sobre el Casal o les colònies a realitzar, sobre el facultatiu o professor, 
que haurà de seguir el tractament o donar les oportunes classes, i sobre el seu 
cost o pressupost.

Per acreditar el consentiment caldrà o bé el consentiment escrit de tots dos 
progenitors, o bé acreditació d’haver remès a l’altre progenitor una comunicació 
per e-mail a les adreces:

gimenez @ gmail.cat

pujol @ gmail.cat

L’e-mail ha de contenir una explicació referent a la despesa extraordinària 
necessària de què es tracti, amb el pertinent pressupost, i abans del seu des-
emborsament. L’altre progenitor haurà de contestar a aquest e-mail en el 
termini de 10 dies i en cas de no respondre s’entendrà que sí accepta la  
despesa.

3. Despeses extraordinàries SUMPTUÀRIES: Depenen exclusivament de 
la voluntat dels progenitors i de les circumstàncies socioeconòmiques de la fa-
mília, i comprendrien qualsevol despesa imprevista, de caràcter excepcional o 
extraordinari en la realització estiguessin d’acord tots dos progenitors.

Aquestes despeses extraordinàries optatives seran abonades en la proporció 
acordada per a les despeses ordinàries (60% pel pare, 40% per la mare), entre 
ambdós progenitors sempre que prèviament s’hagi consensuat i consentit la seva 
desemborsament per part de tots dos.

Per acreditar el consentiment caldrà o bé el consentiment escrit de tots dos 
progenitors, o bé acreditació d’haver remès a l’altre progenitor una comunicació 
per e-mail a les adreces:

gimenez @ gmail.cat

pujol @ gmail.cat

L’e-mail ha de contenir una explicació referent a la despesa extraordinària 
necessària de què es tracti, amb el pertinent pressupost, i abans del seu desem-
borsament. L’altre progenitor haurà de contestar a aquest e-mail en el termini 
de 30 dies, i en cas de no respondre s’entendrà que no accepta la despesa.
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XIII.  RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. CLÀUSULA SOTMETIMENT A LA 
MEDIACIÓ

S’acorda en aquest document que els progenitors preservaran les menors 
dels seus conflictes, i que vetllaran perquè la figura de l’altre sigui una figura 
respectada i estimada per les filles. Qualsevol dificultat o conflicte intentaran 
resoldre’l dialogadament, i en cas que el conflicte requereixi la intervenció 
d’un/a tercera persona professional recorreran a un sistema de resolució al-
ternatiu de conflictes, establint especialment la mediació com a sistema per a 
resoldre els seus conflictes i sempre de forma prèvia a la interposició d’accions 
judicials.
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