INCREMENT DE SUPÒSITS DE CUSTÒDIA
COMPARTIDA.
NORMATIVA
• Llei 15/2005 de 8 de juliol. de modificació del Codi Civil i
LEC en matèria de separació i divorci
• Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei 25/2010 de 29 de
juliol.
• Codi de Dret Foral d'Aragó, Decret Legislatiu 1/2011, de 22
de març. Incorpora la Llei 2/2010, de 26 de maig, d'igualtat
en les relacions familiars en la la ruptura de convivència
dels pares
• Llei Foral 3/2011, de 17 de març, sobre custòdia dels fills en
els casos de ruptura de la convivència dels pares de
Navarra.
• Llei 5/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Relacions
Familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no
conviuen de València

GUARDA FILLS MENORS
Conceptes.
– Distribució de funcions. SAP Gi 5-10-2011 i 6-72011
– Distribució de temps
233-8 CCC la nul·litat del matrimoni, el divorci o la
separació judicial no alteren les responsabilitats que
els progenitors tenen envers els fills d’acord amb
l’article 236-17,1 i que aquestes responsabilitats
mantenen el caràcter compartit i en la mesura que
sigui possible s’han d’exercir conjuntament.

GUARDA FILLS MENORS
• 233-10 CCC imposa a l’autoritat judicial que
determini la manera d’exercici la guarda,
atenint-se al caràcter conjunt de les
responsabilitats parentals i preveu que pugui
disposar que la guarda s’exerceixi de manera
individual si convé més a l’interès del fill.
• 233-20 CCC que regula l’ús del domicili recull
com a criteri d’atribució preferent el de la
guarda del fill.

GUARDA FILLS MENORS
• Quan estem davant d’una guarda individual i
quan d’una guarda compartida, conjunta o
alterna?
• És necessària una distribució equitativa del
temps de convivència entre ambdós
progenitors?
• STSJC 16-12-2011; 31-7-2008 i 5-9-2008
• SAPB

GUARDA FILLS MENORS
• Doctrina TSJC
– Principi de primacia de l’ interès del menor.(st.3-32010; 16-6-2011;26-7-2012).
– No preferència d’un model de custòdia. No solució
única (6-6-2011; 23-2-2012; 26-7-2012).
– Criteris

GUARDA FILLS MENORS
• Criteris que es deriven de les sentències:
– Edat dels fills, horari laboral o professional, proximitat de
domicilis, disponibilitat de residència adequada, temps
lliure, voluntat dels fills (31-7-2008; 25-7-2009).
– Fills de curta edat (31-7-2008).
– Conflictivitat extrema (31-7-2008, 3-3-2010, 8-3-2010 i 166-2011).
– Acords dels progenitors i en defecte d’acord valoració de
les relacions interparentals i de la capacitat parental (3-32010 i de 8-3-2010).
– Capacitat d’afavorir la relació dels menors amb l’altre
progenitor (20-12-2010, 3-3-2010 i 8-3-2010 ). “friendly
parent “
– Aptitud i actitud de cada progenitor en el
desenvolupament de la custòdia (26-7-2012).
– Incompliment de deures com a factor negatiu (6-2-2012)

GUARDA FILLS MENORS
CRITERIS DEL CCC. ART. 233-11
• a) vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels progenitors, i també les
relacions amb les altres persones que conviuen a les llars respectives.
• b) aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i la
possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb llur edat.
• c) actitud de cadascun dels progenitors per a cooperar amb l’altre a fi
d’assegurar la màxima estabilitat als fills, especialment per a garantir
adequadament les relacions d’aquests amb tots dos progenitors.
• d) temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l’atenció dels fills
abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los
el benestar.
• e) opinió expressada pels fills.
• f) acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans
d’iniciar-se el procediment.
• G)situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i les activitats dels
fills i dels progenitors.

Criteri d’ exclusió de la custòdia: sentencia ferma per actes de violència
familiar o masclista o indicis.

CAPACITAT
• Necessitat de capacitat parental. 233-11 1 b)
– aptitud per a garantir el benestar dels fills i possibilitat
de procurar-los un entorn adequat, d'acord amb llur
edat.

• Prova: Informe tècnic; informes socials, metges;
• Incidència de les malalties mentals en les
mesures relatives a la guarda i règim de
comunicació.
- gravetat i naturalesa de la malaltia
- tractament i evolució
- consciencia de malaltia
- suport familiar i social.

VINCULACIÓ AFECTIVA
• Necessitat de vinculació afectiva. 233-11 1 a)
“vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels
progenitors i també les relacions amb les altres
persones que conviuen a les llars respectives”
• VALORACIÓ: NECESSITAT DE DICTAMEN PERICIAL?
• DOCTRINA AUDIÈNCIES PROVINCIALS
– SAP B, 12: 7-2-2011; 16-2-2012; 23-2-2012
– SAP B , 18: 27-7-2009; 28-7-2008; 22-2-2011 ; 21-122012
– SAP GI,2 14-2-2011

CURA PRIMARIA
• 233-11 1 d) “El temps que cadascun dels progenitors
havia dedicat a l’atenció dels fills abans de la ruptura
i les tasques que efectivament exercia per procurarlos el benestar”
• Avantatges: preferències probables i provades;
estabilitat; predicibilitat
• Inconvenients: impedeix reorganització i valora
element quantitatiu; acceptació de patró tradicional;
imposició d'un model de família.

CURA PRIMARIA
• Deneguen compartida.
– SAP GI, 1ª, de 6 d'abril de 2010
– SAP B 18ª, d'11-3-2010, de 14-6-2011 i de 25-5-2011
– SAP B 12ª, de 27-12-2011; 31-5-2011; 29-6-2011; 292-2012
– SAP T 15-2-2011

• Donen la compartida
– SAP B 18 22-2-2011
– SAP B 12 16-2-2012

AUDIÈNCIA DE MENORS
• Rellevància 233 11 1 e): l’opinió expressada
pels fills
• Satisfacció d'un dret. Convenció Drets del
Nen.
• Dret a ser sentit ≠ Dret a decidir
• Deficient regulació legal de l'exploració dels
menors
–
–
–
–

No és una diligència de prova
Documentació.
Publicitat
Confidencialitat

AUDIÈNCIA DE MENORS
• Exploració del menor -13 anys- i altres factors, com la
distància de domicilis i informes tècnics. Denega la
compartida la SAP B 12 29-6-2011
• Canvia la guarda alterna per setmanes (durant 4 anys) d’una
menor de 12 bàsicament perquè ho demana la menor i per
manca de disponibilitat horària del pare i no canvia la guarda
del fill gran que compleix en breu els 18 perquè les
necessitats són diferents la SAP B 12 22-12-2011.
• SAPB 18 de 30-3-2012 recull que els fills de 17 i 15 anys
demanen mes temps amb el pare però es fa pales
l’incompliment per part del pare del règim de comunicació el
que s’entén incompatible amb un sistema de custòdia
compartida.
• Confirma la compartida la SAP B 12 7-11-2012 tenint en
consideració la voluntat d’un menor de 15 anys.

RELACIÓ PROGENITORS
• CCC ): “L’actitud de cadascun dels progenitors per a
cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat
als fills, especialment per a garantir adequadament les
relacions d’aquests amb tots dos progenitors”
• Doctrina tribunals:
– Conflictivitat com a criteri excloent de la custòdia compartida.
Conflictivitat extrema
• STSJC de 31 de juliol de 2008 , de 25 de juny de 2009 , de 3 i de 8 de
març de 2010
• SAPB 18ª 29-11-2011
• SAPB 12ª, 1-2-2011 i 21-12-2011(diferencia diferents graus de
conflictivitat);6-4-2011 (actuacions penals sobre violència gènere)
• SAPT 1 1-7-2011 (violència, procediments penals)

– Valoració de la capacitat de cada progenitor per preservar l'altra
figura parental com a factor determinant de la custòdia.
• SAP GI 10-2-2010 i 12-5-2008
• SAP B 18 24-11-2008, 16-12-2008, 19-6-2007

CONTINUITAT
• CCC els acords en previsió de la ruptura o adoptats
fora del conveni abans d’iniciar-se el procediment
• Tribunals
– SAP B 18 8-4-2011 i 21-12-2011 manté cc
– SAP B 18 4-5-2011; 15-4-2011 denega cc i manté guarda
materna; 27-3-2012 denega modificació, sempre amb la
mare.
– SAP B 12 27-10-2011 denega per no canvi de
circumstàncies. 5-3-2012. sempre guarda materna
– SAP Gi 1 8-2-2012 manté repartiment de temps del
conveni
– SAP T 1 28-2-2012 manté la cc fixada per acord verbal
anterior.

DOMICILI I HORARIS
• 233-11 g) CCC situació dels domicilis dels
progenitors i els horaris i les activitats dels fills
i dels progenitors
• Elements objectius que condicionen l'organització
familiar i que tenen incidència directa en la realitat
quotidiana dels fills.

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS DE CONVIVÈNCIA AMB CADA PROGENITOR
DESPRES DE LA RUPTURA

Petició en el procediment

EVOLUCIÓ DE CRITERIS DES DE 1981 (Ley 30/1981 de 7 de julio)

PLANTEJAMENT
• Aplicació dels criteris legals per decidir la
modalitat de guarda a la decisió de distribució de
temps
• Dificultats per fixar models de guarda o de
distribució del temps teòricament adequats.
• Hodges
• Pautes generals de distribució
• Necessitats afectives i emocionals diferents
segons l’edat
• Contingut de la relació paterna i materna
diferent segons l’edat
• Percepció diferent del temps.

PAUTES QUE ES PROPOSEN
• Menors

molt

petits:

règims d’estància que
aconsegueixin una relació freqüent i que no impliquin
separacions llargues, estables temporal i espacialment.

• Menors mes grans:
– Distribució per dies: referència temporal i
espacial.
– Distribució per setmanes amb dia intersemanal

• Adolescents
• Distribució de les vacances

VII CONGRES (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA Y FORENSE. Madrid febrer de 2013.
• Conclusions anàlisi de l’atribució de custòdies compartides de l’Audiència
Provincial de Barcelona. A.Molina, N. Vazquez, S. Venitez, C. Espada, M.
Farres, C. Ortiz i M. Ramoneda.
– Revisió i anàlisi de sentències en dos períodes:
• 2009-2010: 125 sentències
• 2011-2012: 141
“
– Increment de nombre de custòdies que es modifiquen en segona
instancia en el segon període (27%-8%)
– Increment de nombre de custòdies compartides en segona instància
el segon període (33,3%-13,6%).
– Distribució de temps
• 2009-2010: distribució mes freqüent: intercanvi per setmanes
(58,8%)
• 2011-2012: caps de setmanes alterns i dos tardes entre setmana
amb pernocta (48,9%)

VII CONGRES (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA Y FORENSE. Madrid febrer de 2013.
Conclusions anàlisi de l’atribució de custòdies compartides
de l’Audiència Provincial de Barcelona. A.Molina, N.
Vazquez, S. Venitez, C. Espada, M. Farres, C. Ortiz i M.
Ramoneda.
– Criteris:
• 2009-2010: estabilitat dels menors; informe favorable del Mº
Fiscal i/o del ET; proximitat domicilis; edat menors i absència de
conflictes i de mala relació.
• 2011-2012: proximitat de domicilis; horaris compatibles, informe
favorable Mº Fiscal i/o ET; estabilitat emocional del menor. En un
nombre important de casos es dona la compartida en segona
instància, tot i l’informe en contra del Mº Fiscal (59,6%) o de la
presència de conflicte o mala relació entre progenitors (29,4%).

VII CONGRES (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA
JURÍDICA Y FORENSE. Madrid febrer de 2013.

• Anàlisi inicial de diverses resolucions judicials
de diferents Audiències Provincials dictades en
2011 i 2012 sobre els criteris de distribució de
temps de convivència dels menors amb un i
un altre progenitor.
Viñas, D., Arch, M., Cartil, C., y Pérez, A.

Modalidad de Custodia
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RESULTATS
• Sentències d'Audiències que confirmen el repartiment de temps fixat per
la sentència de primera instància, sense referència expressa a les raons
per les quals s'ha establert un distribució determinada. En la majoria
d'aquestes resolucions es qüestiona en el recurs la modalitat de la guarda
(individual o conjunta) però no la conveniència del repartiment de temps.
• Sentències que utilitzen criteris generals com la major estabilitat dels
menors, i l'interès del menor.
• Sentències que motiven el repartiment del temps sobre la base d'un
informe pericial que aconsella el repartiment acordat.
• Sentències que s'emparen en el criteri de continuïtat en existir una
situació fàctica o pactada de guarda alterna amb un repartiment
determinat.
• La majoria de les sentències que acorden una guarda alterna,
distribueixen les vacances d'estiu per quinzenes.
• La distribució majoritària és per setmanes alternes, encara que també hi
ha sentències que distribueixen els dies de la setmana (dilluns-dimarts;
dimecres-dijous i caps de setmana alterns) sobretot amb fills de poca
edat.

