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Títol de la iniciativa :
Proposició de llei de règim patrimonial del matrimoni
Contingut de la iniciativa :
1. El marc competencial determinat per l’article 149.1.8a de la Constitució espanyola i l’article
30.27 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de 2007 (abans article 10.23 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears de 1983), per a la conservació, la modificació i el
desenvolupament del dret civil propi de les Illes Balears, ha tingut fins avui un desenvolupament
escàs, especialment insòlit si es compara amb el que ha succeït en altres comunitats autònomes
que gaudeixen de la mateixa competència legislativa exclusiva.
Aquesta Llei, elaborada inicialment en el si de la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes
Balears en les sessions del 30 de març de 2009 al 5 d’abril de 2011 i després, amb les
aportacions i treballs del Consell Assessor del Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera des del 7 de
novembre de 2011 al 11 de desembre de 2012, en noves sessions fins al 6 de febrer de 2013,
pretén superar l’atonia que ha presidit els trenta anys de competència legislativa sobre el dret civil
propi i esdevenir la primera peça d’un disseny de política legislativa afermat en la necessitat de
renovar i impulsar el dret civil. Certament, la Compilació de 1961 i la seva adaptació a la
Constitució de l’any 1990, originades en circumstàncies polítiques, econòmiques i socials molt
diferents de les actuals, malgrat la seva altura tècnica i eficàcia en la conservació d’algunes
institucions civils pròpies, és insuficient i inadequada per a les noves realitats i necessitats dels
habitants de les Illes.
En resum, la Compilació ha retut un servei important a la conservació del nostre dret civil, però ha
arribat l’hora de modificar-lo i desenvolupar-lo, per tal de completar-lo, sobre la base útil existent,
amb normes que siguin més conformes a la nova realitat social.
2. Aquesta Llei inaugura el disseny de política legislativa consistent en l’elaboració de lleis
especials sectorials que derogaran i substituiran parcialment els preceptes de la Compilació, per
decidir finalment si s’ha de mantenir aquesta dispersió normativa sectorial o si és procedent
refondre-la en una nova compilació o cos del dret civil propi.
3. Els materials que han servit de base a la discussió i l’elaboració d’aquest text legal han estat
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l’Avantprojecte de modificació del títol I del llibre I de la Compilació lliurat al Govern per la
Comissió Assessora l’any 2004, el Projecte de Llei de reforma del títol I (del llibre I de la
Compilació del dret civil de les Illes Balears) del règim econòmic conjugal i renumeració i titulació
de tots els articles, aprovat pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió Assessora de Dret
Civil de les Illes Balears, el 23 de març de 2007, les lleis de les diferents comunitats autònomes
relatives al règim econòmic matrimonial i la família que s’han promulgat en els últims anys, i
també la doctrina i la jurisprudència més recent.

4. La Llei es denomina “de règim patrimonial del matrimoni”, perquè no es limita, com feia fins ara
la Compilació, a regular el règim econòmic matrimonial propi de les diferents illes, sinó que intenta
incloure els diferents aspectes patrimonials que deriven del fet de contreure matrimoni amb la
finalitat que en les situacions en què sigui aplicable aquesta Llei l’ordenació sigui completa i no
sigui necessari acudir a ordenacions supletòries.
4.1. Es divideix en set títols, començant pel dedicat a les disposicions generals sobre l’objecte i
l’àmbit d’aplicació de la Llei, i els principis en què s’inspira, amb especial desenvolupament de les
diferents facetes del principi d’igualtat entre cònjuges quant a drets i deures, direcció familiar i
domicili.
4.2. El títol II es dedica a les càrregues familiars i configura, juntament amb els dos títols
següents, un veritable règim econòmic matrimonial primari aplicable als matrimonis que quedin
subjectes al dret civil de les Illes, encara que el seu règim matrimonial no sigui el de separació de
béns.
En essència, s’intenta perfilar adequadament el que és una càrrega familiar, es distingeix entre
l’obligació d’aixecar-les i la contribució a aquest aixecament, l’afecció al seu aixecament del
patrimoni de cada cònjuge, la responsabilitat davant tercers i la subsidiària del cònjuge no
contractant. Es desenvolupen també dues formes específiques d’aixecament directe, que són el
treball per a la família i l’aportació de l’ús de l’habitatge. Es regula el crèdit indemnitzatori a favor
d’un dels cònjuges pel treball per a la família i se n’estableix la compatibilitat amb la pensió
compensatòria.
4.3. En el títol III es preveu l’habitatge i el parament familiar, des de la seva conceptuació fins a
la legitimació restringida per dur a terme actes de disposició o gravamen sobre aquests béns, i s’hi
introdueix una norma que contradiu la regulació que fins avui —amb la ratificació de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en la Sentència 1/1998, de 3 de setembre—
s’entenia aplicable en aquest camp, de plena llibertat de disposició per part del seu titular. Creim
que la realitat social i les exigències de protecció als integrants de la família imposa aquest canvi,
pressentit fins i tot en la Sentència esmentada del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears.
L’exigència d’autorització del cònjuge no titular per a l’alienació o gravamen imposa obligacions
relatives a la manifestació del caràcter de l’habitatge, com també prohibicions d’autorització i de
registre per a notaris i registradors. Es regula igualment l’anul·labilitat d’aquests actes i la seva
inoposabilitat a tercers de bona fe a títol onerós quan la manifestació sigui inexacta o falsa.
Finalment, es regulen dos drets viduals no successoris. Un, de nou encuny, encara que no aliè a
la tradició jurídica de les Illes, que és el de posseir l’habitatge l’any posterior a la mort del cònjuge.
I un altre, clàssic en el nostre dret, el de predetracció del parament.
4.4. Les donacions per raó de matrimoni estan previstes en el títol IV, amb especial atenció a la
seva revocabilitat per nul·litat del matrimoni, incompliment de càrregues i ingratitud, i s’estableix
un termini breu de caducitat de la facultat revocatòria.
4.5. Les capitulacions matrimonials configuren el títol V, dividit en dos capítols.
4.6. Del règim econòmic matrimonial, se n’ocupen les normes contingudes en el títol VI, dividit
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El capítol I conté les disposicions generals, començant per les relatives al respecte a l’autonomia
de la voluntat dels cònjuges, el caràcter de règim legal supletori del de separació de béns i el
principi de lliure contractació entre ells. S’ha considerat necessari incloure-hi una regla sobre
revocació de donacions entre cònjuges que substitueixi l’actual de l’article 4.3 de la Compilació
per dotar-la de més claredat i senzillesa, alhora que es procura limitar l’abast de la revocabilitat
quant al temps i a la legitimació, que correspon exclusivament al cònjuge.
El règim de separació de béns ha estat tradicionalment a totes les Illes el legal supletori, i com a
tal és objecte de regulació en el capítol II.
En la secció primera es defineix el règim, es determinen quins béns són propis de cada cònjuge i
les regles d’administració i apoderament.
Quant a les adquisicions oneroses fetes per un cònjuge s’estableix com a regla de partida que la
seva titularitat pertany al que figura com a tal en el títol adquisitiu formal, i s’hi afegeix que si ha
estat pagada la contraprestació o preu per l’altre cònjuge, s’ha d’aplicar la presumpció de gratuïtat
establerta per als contractes entre cònjuges. Amb aquesta regla es pretén solucionar el conflicte
d’interessos que es produeix en aquests supòsits aplicant el criteri de la seguretat del tràfic
immobiliari i l’evitació de l’enriquiment injust. En tot cas, es tracta d’una presumpció
iuris tantum,
per la qual cosa queda fora de perill l’exercici d’accions per part del cònjuge que va pagar la
contraprestació o preu, quan aquesta última obeeixi a una causa aliena a la donació.
D’altra banda, la regulació es completa amb l’admissió de qualsevol mitjà de prova respecte de la
pertinença d’un bé a l’un o l’altre cònjuge, a falta de títol, i l’establiment com a regla de tancament
de la presumpció de cotitularitat per meitats indivises.
La secció segona regula per primera vegada en el nostre dret la liquidació del règim de separació
de béns i clou la polèmica entorn de si tenen cabuda o no aquestes operacions en el règim
matrimonial esmentat, mitjançant una previsió detallada dels crèdits i deutes que entren en la
liquidació, i la remissió, en el cas de falta d’acord, al procediment judicial dels articles 807 a 810
de la Llei d’enjudiciament civil. Es dóna carta blanca a la possibilitat d’exercitar coetàniament
l’acció de divisió de cosa comuna, amb la particularitat de ser factible la formació de lots per part
de l’autoritat judicial.
5. En el capítol III, per vegada primera en el nostre dret, s’aborda la normació sistemàtica d’un
règim convencional, d’arrel consuetudinària, històricament pactat a Eivissa i Formentera, el règim
“d’acolliment en la quarta part dels milloraments” i se n’estableixen dues modalitats (unilateral i
recíproca), la seva extinció i liquidació, com també el pagament del crèdit resultant i les accions en
defensa d’aquest règim. Finalment, se n’estableix la incompatibilitat amb el crèdit indemnitzatori
pel treball per a la família, però la compatibilitat amb la pensió compensatòria.
Per acabar, tanca el contingut de l’Avantprojecte de llei una disposició derogatòria única que deixa
sense efecte el títol I del llibre I; l’article 65 del llibre II, en allò que es remet a l’esmentat títol I
llibre I, i el títol I del llibre III de la Compilació del dret civil de les Illes Balears, aprovada pel Decret
legislatiu 79/1990, de 6 de setembre. I tres disposicions transitòries que determinen la seva
aplicació als matrimonis contrets i subsistents en el moment que entri en vigor, sens perjudici que
els processos de separació, divorci i nul·litat matrimonial iniciats anteriorment es regeixin per la
normativa substantiva vigent en iniciar-los; que el que es disposa per a la liquidació del règim
econòmic matrimonial només s’apliqui als extingits posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei;
que els règims econòmics matrimonials i els capítols atorgats de conformitat amb la legislació
anterior produeixin els efectes que s’hi preveuen i que, en canvi, la liquidació del règim
convencional “d’acolliment en la quarta part dels milloraments” es regeixi per les disposicions
d’aquesta Llei encara que s’hagi pactat abans de la mateixa Llei.
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DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquesta Llei té com a objecte la regulació de les relacions econòmiques derivades del
matrimoni.
2. És aplicable als matrimonis els efectes dels quals es regeixen per l’ordenament civil de les Illes
Balears.
Article 2
Principis
1. La regulació de les relacions econòmiques derivades del matrimoni s’inspira en el principi de
plena igualtat entre els cònjuges, de protecció de la família i dels seus membres discapacitats o
en situació de dependència, de protecció integral dels fills menors i de llibertat de pacte, sense
més limitacions que les que estableix aquesta Llei.
2. Als efectes d’aquesta Llei, la família és el nucli que formen els cònjuges, els fills comuns, els
propis de l’un o de l’altre, com també la resta de descendents i ascendents, sempre que
convisquin en el domicili familiar.
Article 3
La igualtat entre cònjuges
1. Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures d’ordre domèstic i en relació
amb la cura i l’atenció dels restants membres de la família.
2. Els cònjuges s’hauran de facilitar l’un a l’altre informació suficient i periòdica sobre la gestió del
seu patrimoni, ingressos i activitats econòmiques, amb vista a la presa de decisions sobre la
forma de subvenir les necessitats familiars.
Article 4
La direcció de la família
1. La direcció de la família correspon als dos cònjuges de comú acord, els quals han d’adoptar les
seves decisions en interès del conjunt dels seus membres. No obstant això, en situacions
excepcionals d’urgència i d’impossibilitat d’obtenir el consentiment d’un dels membres, la direcció
de la família podrà ser exercida provisionalment per l’altre.
2. Cap dels cònjuges es pot atribuir la representació de l’altre si no li ha estat conferida, sens
perjudici de la presumpció establerta en l’article 7.3.
Article 5
Domicili familiar
Els cònjuges decideixen de comú acord el domicili familiar, i en cas de desacord ho ha de fer
l’autoritat judicial fent prevaler l’interès de la família. No obstant això, en tot cas, es presumeix que
el domicili familiar és l’habitatge familiar.
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DE LES CÀRREGUES FAMILIARS I EL SEU AIXECAMENT
Article 6
De les càrregues familiars
1. Tenen la consideració de càrregues familiars les necessàries per al manteniment de la família
d’acord amb el seu nivell de vida i els usos socials.
2. En particular, són en tot cas càrregues familiars les originades per:
a) Aliments, que inclouen tot el que és indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit, i
l’assistència mèdica. Igualment, l’educació i la instrucció en la minoria d’edat, i en la majoria si la
formació no hagués conclòs per raons alienes a l’alimentat.
b) Atencions de previsió, mèdiques i sanitàries.
c) Conservació de l’habitatge familiar o altres béns utilitzats per la família.
3. No són càrregues familiars les que responen a l’interès exclusiu d’un dels cònjuges, ni les
derivades de la gestió i defensa dels béns privatius, llevat que aquests siguin utilitzats per la
família.
Article 7
Obligació d’aixecament
1. Les càrregues familiars poden ser aixecades tant de forma directa com mitjançant l’abonament
de l’import del seu cost. L’obligació d’aixecament recau sobre els cònjuges, sens perjudici de la
contribució prevista a l’article següent per la resta de membres de la família.
2. La contracció d’obligacions per a l’aixecament de càrregues familiars s’ha de dur a terme de
comú acord per ambdós cònjuges.
3. No obstant això, qualsevol dels cònjuges pot contraure obligacions per atendre les necessitats i
les despeses familiars ordinàries d’acord amb els usos i el nivell de vida de la família i s’ha de
presumir que ho fa amb el consentiment de l’altre.
Article 8
Contribució a l’aixecament
1. Els cònjuges han de contribuir a l’aixecament segons allò pactat expressament entre ells, i, a
falta de pacte, en proporció als seus ingressos, rendes i patrimonis, tret de l’existència d’un
patrimoni afecte.
2. Els altres membres de la família han de contribuir equitativament, segons les seves
possibilitats, i d’acord amb les despeses que generin, a l’aixecament de càrregues mentre
convisquin en la unitat familiar.
3. Si alguna de les persones obligades no contribueix a l’aixecament de les càrregues, qualsevol
dels cònjuges pot sol·licitar al jutge l’adopció de les mesures pertinents per assegurar-ne el
compliment.
Article 9
Treball per a la família
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1. El treball per a la família és una de les formes d’aixecament directe de les càrregues familiars si
no és retribuït o compensat, i si ho és de manera insuficient, computarà la diferència.

2. S’entén per treball per a la família el treball per a la casa, la cura i l’atenció dels membres que
convisquin en el domicili familiar i la col·laboració no retribuïda en l’activitat empresarial o
professional de l’altre cònjuge.
3. La valoració del treball realitzat per a la família, a falta de pacte, correspon a l’autoritat judicial,
que n’ha de ponderar el cost, l’eventual incidència en l’increment patrimonial d’un dels cònjuges i
la pèrdua d’oportunitats.
4. Quan el valor del treball fet per un dels cònjuges o el còmput de la diferència sigui superior al
que estava obligat a dur a terme, té dret al valor d’aquest excés. Aquest crèdit indemnitzatori és
compatible amb la pensió compensatòria que preveu l’ordenament de l’Estat però s’hauran de
reclamar conjuntament perquè es pugin ponderar.
5. Per aquell dels cònjuges que, de conformitat als acords familiars sobre distribució de tasques,
es dediqui en exclusiva a la cura de la casa i patrimoni, els fills i altres familiars, la retribució del
valor del treball referida en l'apartat anterior prendrà per base la quantia del salari mínim
interprofessional, de la qual es descomptarà una quantia equivalent al cost de la seva pròpia
manutenció. Aquesta regla presumptiva s’aplicarà quan a la dissolució del patrimoni l’altre cònjuge
hagi increment el seu patrimoni la manco el doble de la quantitat resultant d’aquest càlcul. Regeix
en defecte de pacte exprés i serà d'aplicació en cas que el nivell d'ingressos de la família
equivalgui mínim a dues vegades i mig el salari mínim interprofessional. Per sota d'aquest nivell
d'ingressos la presumpció s'establirà en una quantia proporcional equivalent al nivell d'ingressos
familiars.
Article 10
Aportació de l’habitatge i parament familiar per part d’un cònjuge
1. L’aportació de l’habitatge i del seu parament per un dels cònjuges com a domicili familiar és una
de les formes d’aixecament directe de les càrregues familiars, si aquella no és retribuïda o
compensada, i si ho és de manera insuficient, computarà la diferència.
2. La valoració d’aquesta aportació, a falta de pacte, serà efectuada per l’autoritat judicial
ponderant el seu cost en el mercat.
Article 11
Afecció de béns
Els béns propis de cada cònjuge són afectes a l’aixecament de les càrregues familiars, sens
perjudici de l’existència d’un patrimoni especialment afectat.
Article 12
Responsabilitat davant terceres persones
1. Davant terceres persones, ambdós cònjuges responen solidàriament de les obligacions que
contreuen conjuntament en l’aixecament de les càrregues familiars.
2. De les obligacions contretes per un dels cònjuges per atendre les necessitats i despeses
familiars respon davant terceres persones el cònjuge que les va contreure i, subsidiàriament,
l’altre.
3. Les regles de responsabilitat dels paràgrafs anteriors s’han d’aplicar sens perjudici dels criteris
de contribució interna que es derivin de l’article 8 d’aquesta Llei.
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Responsabilitat subsidiària del cònjuge no contractant
1. L’efectivitat de la responsabilitat subsidiària establerta en l’article anterior exigeix l’execució
prèvia dels béns del cònjuge contractant. No obstant això, la demanda es pot plantejar contra
ambdós cònjuges sol·licitant la condemna, amb caràcter principal, del cònjuge contractant, i,
subsidiàriament, de l’altre cònjuge.
2. L’embargament i el constrenyiment dels béns del cònjuge no contractant no és procedent fins
que hagin estat objecte de realització els del cònjuge que va contraure l’obligació i en la mesura
necessària per cobrir-la.
3. No és procedent l’exigència de responsabilitat subsidiària respecte d’obligacions contretes quan
el matrimoni estigui separat de fet, sens perjudici dels criteris de contribució interna que es derivin
de la regla de l’article 8 d’aquesta Llei.
4. Tampoc no és exigible la responsabilitat subsidiària en el cas que el creditor hagi concedit al
cònjuge contractant pròrroga expressa, sense consentiment de l’altre cònjuge i en perjudici seu.

TÍTOL III
DE L’HABITATGE I EL PARAMENT FAMILIAR
Article 14
Conceptes
1. S’entén per habitatge familiar aquell on resideixen habitualment els cònjuges o un d’ells amb la
major part dels fills comuns.
2. El parament familiar comprèn els mobles, els estris, la roba i altres béns d’ús ordinari de
l’habitatge familiar. No tenen aquesta consideració els objectes de valor extraordinari atès el nivell
de vida familiar.
Article 15
Legitimació per els actes de disposició o gravamen
1. El cònjuge titular o cotitular de qualsevol dret sobre l’habitatge constitutiu de la llar familiar i el
seu parament no podrà realitzar actes de disposició, alienació o gravamen del seu dret sense el
consentiment exprés de l’altre cònjuge.
2. Si el cònjuge no titular no dóna el seu consentiment, el jutge podrà autoritzar l’acte pretès, en
interès de la família.
3. Les regles establertes en els dos apartats anteriors tenen caràcter imperatiu.
Article 16
Obligació de manifestar el caràcter de l’habitatge
1. Qualsevol acte de disposició, alienació o gravamen de drets sobre un habitatge, realitzat per
una persona casada, exigeix la manifestació del transmitent sobre si constitueix o no llar familiar.
2. Els notaris s’abstindran d’autoritzar i els registradors d’inscriure els títols que contenguin actes
de disposició, alienació o gravamen de drets sobre un habitatge atorgats per una persona casada,
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sense la manifestació negativa sobre el seu caràcter de llar familiar, o sense la constància fefaent
del consentiment de l’altre cònjuge o l’autorització judicial.

3. L’omissió de la manifestació esmentada en el contracte impedeix a l’adquirent emparar-se, si
escau, en la protecció prevista en l’article 17.3 d’aquesta Llei, sens perjudici de les
responsabilitats del transmitent.
Article 17
Ineficàcia dels actes de disposició o gravamen
1. Els actes de disposició, alienació o gravamen realitzats sense el consentiment de l’altre cònjuge
o l’autorització judicial ferma són anul·lables a instància d’aquell.
2. L’acció d’anul·lació caducarà en el termini de quatre anys comptadors des de la inscripció en el
Registre de la Propietat o des que el cònjuge legitimat hagi conegut de la disposició, alienació o
gravamen.
3. La ineficàcia de l’acte no es pot oposar a l’adquirent de bona fe i a títol onerós, en els casos de
manifestació inexacta o falsa sobre el caràcter de l’habitatge, sens perjudici del que disposi la
legislació hipotecaria. En aquest cas, el cònjuge transmitent ha de respondre davant l’altre dels
danys i perjudicis irrogats a la família per la seva actuació.
Article 18
Dret del cònjuge supervivent al manteniment de la possessió de l’habitatge familiar
1. El cònjuge supervivent, no separat judicialment ni de fet, que, per qualsevol títol, no tingui dret a
l’ús de l’habitatge familiar pot mantenir-ne la possessió durant l’any posterior a la mort de l’altre,
sempre que no incorri en causa d’indignitat successòria i que el dret a posseir formi part de
l’herència.
2. El dret esmentat no s’ha de computar en l’haver hereditari del cònjuge supervivent i s’extingeix,
en tot cas, en contreure noves núpcies, constituir una parella estable o de fet, o incomplir els
deures inherents a la pàtria potestat respecte dels fills tinguts amb el cònjuge premort.
Article 19
Predetracció del parament
Quan es produeixi la mort d’un dels cònjuges, els béns integrants del parament seran propietat del
supervivent i no es computaran en el seu haver.

TÍTOL IV
DE LES DONACIONS PER RAÓ DEL MATRIMONI
Article 20
Concepte
Les donacions per raó del matrimoni són actes de disposició a títol gratuït fets en consideració a la
futura celebració d’un matrimoni, per part d’un dels contraents a favor de l’altre, o per terceres
persones a favor d’un d’ells o de tots dos.
Article 21
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1. Els béns donats conjuntament als futurs contraents els pertanyen en proindivís ordinari per
parts iguals, llevat que el donant hagi fet expressament la disposició en altres termes.
2. Quan el bé donat està afecte a càrregues o gravàmens, el donant no està obligat a alliberar-los.
3. Les donacions de béns futurs per raó de matrimoni només es podran fer en capítols
matrimonials o en pacte successori.
Article 22
Ineficàcia i revocació
1. Les donacions per raó de matrimoni queden sense efecte si aquest no es contreu en el termini
d’un any comptat des de l’acceptació.
2. Aquestes donacions són revocables per declaració de nul·litat del matrimoni, incompliment de
càrregues i ingratitud del donatari.
3. Són causes d’ingratitud la denegació indeguda d’aliments; la condemna del donatari per
sentència ferma per haver atemptat contra la vida, per lesions greus, per delictes contra la
llibertat, la integritat moral i la llibertat sexual si l’ofès és el donant, el seu cònjuge, la seva parella
estable o de fet, el seu descendent o ascendent.
4. En tot cas, són irrevocables els regals de casament de béns mobles, el valor dels quals s’ajusti
als usos, atès el nivell de vida de la família.
Article 23
Acció de revocació
1. L’acció de revocació caduca en el termini d’un any a comptar des que el donant té coneixement
de la causa de revocació.
2. Aquesta acció només pot ser exercitada pel donant. No obstant això, els seus hereus es poden
subrogar en l’exercici de l’acció si aquesta va ser exercitada dins del termini i en la forma escaient
pel donant.
Article 24
Efectes de la revocació
1. Declarada judicialment la revocació de la donació, el donatari queda obligat a reintegrar els
béns donats amb els fruits produïts des de la interposició de la demanda.
2. Els drets adquirits amb anterioritat a la interposició de la demanda revocatòria, per tercers de
bona fe, sobre els béns donats es mantenen.
3. Si el donatari no pot reintegrar els béns donats queda obligat a reemborsar al donant el seu
valor al temps d’interposició de la demanda.
4. Si els béns que s’han de reintegrar estiguessin gravats, el donant podrà exigir el seu valor
d’acord amb el paràgraf anterior o el reintegrament amb una compensació equivalent al menor
valor que suposa el gravamen.

TÍTOL V
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Capítol I
Disposicions generals

Article 25
Concepte i règim
1. Els capítols matrimonials són un negoci jurídic familiar i solemne atorgat pels futurs contraents
o pels cònjuges, mitjançant el qual poden establir, modificar o substituir el seu règim econòmic, i
convenir els pactes lícits que considerin adequats per raó del matrimoni o de la seva ruptura.
2. La determinació, modificació o substitució d’un règim econòmic es podrà fer per simple remissió
a un dels previstos legalment o configurant-lo segons les necessitats dels atorgants.
3. També poden incloure pactes successoris entre els futurs contraents o cònjuges, o aquests
mateixos pactes, i d’altres per raó de matrimoni, atorgats amb terceres persones.
4. Els capítols matrimonials atorgats per les persones, el matrimoni de les quals es regeix per les
normes aplicables a Eivissa i Formentera, reben la denominació d’espòlits i els són d’aplicació els
preceptes del Llibre III de la Compilació de Dret Civil aprovada per Decret legislatiu 79/1990.
Article 26
Moment d’atorgament
Els capítols matrimonials poden atorgar-se abans o després del casament. Els prenupcials només
tenen efecte una vegada contret el matrimoni, sempre que es celebri en el termini màxim d’un any
posterior a l’atorgament.
Article 27
Forma i inscripció
1. Els capítols i les seves modificacions, per a la seva validesa, s’han d’atorgar en escriptura
pública.
2. S’han d’inscriure en el Registre civil i, si és el cas, en altres registres públics.
Article 28
Capacitat
Tenen capacitat per atorgar capítols prenupcials els qui vàlidament poden contreure matrimoni,
però necessiten, si és el cas, els complements de capacitat que corresponguin.
Article 29
Pactes en previsió de ruptura matrimonial
1. Els pactes en previsió de ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en
escriptura pública. Quan siguin prenupcials només són vàlids si s’atorguen almenys trenta dies
abans de la data de celebració del matrimoni.
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2. Els pactes d’exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat
els drets que es renuncien o limiten.
Article 30
Modificació
1. Per modificar o deixar sense efecte els capítols cal el consentiment de totes les persones que
els han atorgat o dels seus hereus, si la modificació afecta drets que aquelles haguessin conferit.
2. Els cònjuges poden modificar o substituir el règim econòmic matrimonial i els pactes en previsió
de ruptura matrimonial sense la intervenció d’altres atorgants dels capítols.
Article 31
Ineficàcia
1. La nul·litat matrimonial, la separació judicial o el divorci produeix la ineficàcia dels capítols.
Aquesta no afectarà els actes de reconeixement de fills, els pactes en previsió de ruptura
matrimonial, les donacions i els pactes successoris, que seguiran el seu règim legal.

2. La ineficàcia dels capítols o d’algun dels seus pactes produïda per causes alienes a les del
paràgraf anterior, se sotmetrà al règim propi de la ineficàcia declarada.

Capítol II
De l’usdefruit universal capitular
Article 32
Usdefruit universal capitular
1. L’usdefruit universal convingut en espolits per a després de la mort faculta l’usufructuari per
regir i governar la casa i tots els béns, el qual queda dispensat de formar inventari i de prestar
fiança.
2. L’usufructuari queda obligat a prestar, amb càrrec a l’usdefruit, aliments a l’hereu, al consort
d’aquest i als fills del cònjuge premort i de l’hereu que visquin a la casa, així com a consentir que
es facin en l’usdefruit les reduccions necessàries per pagar les llegítimes i, si escau, per constituir
el dot.
3. Aquest usdefruit és inalienable, sens perjudici que, amb el consentiment del nu propietari,
s’alienin béns determinats. L’usdefruit sobre el producte de l’alienació que no es destini a prestar
aliments o a pagar deutes i llegítimes.

TÍTOL VI
DEL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL
Capítol I
Disposicions generals
Article 33
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El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols o espòlits, formalitzats en escriptura
pública, abans o durant el matrimoni i, en defecte d’aquests, el de separació de béns.
Article 34
Modificació
La modificació del règim econòmic matrimonial no perjudica els drets adquirits per terceres
persones.
Article 35
Lliure contractació
1. Els cònjuges poden celebrar entre ells tota classe de contractes i transmetre’s béns i
drets per qualsevol títol.
2. En cas d’impugnació judicial es presumirà que la transmissió és gratuïta.
Article 36
Donacions entre cònjuges
1. Les donacions entre cònjuges són revocables únicament per incompliment de
càrregues, per ingratitud i per nul·litat del matrimoni.
2. L’acció de revocació caduca en el termini de tres anys a comptar des que el donant té
coneixement de l’incompliment de càrregues o de la causa d’ingratitud. En el supòsit de nul·litat,
des de la fermesa de la sentència.
3. Aquesta acció ha de ser exercitada pel donant i, en el cas de nul·litat del matrimoni, només pel
declarat de bona fe en la sentència de nul·litat. Els hereus es poden subrogar en l’acció si aquesta
va ser exercitada dins del termini i en la forma escaient pel donant.
4. Les causes d’ingratitud i els efectes de la revocació són els que disposen els articles 22.3 i 24
d’aquesta Llei, en allò que resultin d’aplicació.
Capítol II
Del règim de separació de béns
Secció primera. Disposicions generals
Article 37
Concepte
En el règim de separació de béns, cada cònjuge té la propietat de tots els seus béns i, per tant, el
gaudi, l’administració i la lliure disposició d’aquests, amb els límits establerts per la llei.
Article 38
Béns propis
Són béns propis de cada cònjuge tots els que tenia en establir el règim de separació de béns, de
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forma voluntària o legal, i els que després ha adquirit per qualsevol títol durant la seva vigència.
Article 39
Administració dels béns

1. Qualsevol dels cònjuges pot conferir a l’altre un apoderament, exprés o tàcit, per administrar els
seus béns. També pot condicionar-lo, restringir-lo o revocar-lo en qualsevol moment.

2. En l’exercici de l’administració s’han d’aplicar les normes del mandat, però l’administrador no
pot designar cap substitut tret que, expressament, l’altre cònjuge l’hagi autoritzat a fer-ho. Aquesta
prohibició regeix en qualsevol apoderament entre cònjuges.
3. En finalitzar l’apoderament, l’administrador ha de lliurar a l’altre cònjuge els fruits existents i
l’equivalent d’aquells amb què s’hagi enriquit.
Article 40
Adquisicions oneroses
1. Els béns adquirits onerosament durant el matrimoni són del cònjuge que determina el títol
adquisitiu vàlid. Si la contraprestació va ser pagada, total o parcialment, per l’altre cònjuge,
s’aplicarà l’establert a l’article 34.2 d’aquesta Llei a la relació interna entre els cònjuges.
2. Tanmateix, els béns mobles d’ús familiar adquirits onerosament durant el matrimoni es
presumeix que pertanyen a ambdós cònjuges per meitats indivises.
Article 41
Determinació de titularitats
1. A manca de títol, la pertinença d’un bé o dret a un o a l’altre cònjuge es podrà determinar per
qualsevol mitjà de prova. Si la determinació no és possible, el bé o el dret correspon a ambdós
cònjuges per meitats.
2. Es presumeix que els béns mobles d’ús personal d’un dels cònjuges i els que estiguin
directament destinats al desenvolupament de la seva activitat li pertanyen exclusivament.
Secció segona. De l’extinció i liquidació del règim
Article 42
Extinció
1. El règim s’extingeix per acord entre els cònjuges documentat en capítols o espòlits, per
dissolució, nul·litat o separació judicial del matrimoni.
2. L’extinció del règim obre el període de liquidació que, en defecte d’acord, s’ha de dur a terme
de conformitat amb els capítols, espòlits o pactes en previsió de la ruptura matrimonial i,
subsidiàriament, segons les regles d’aquesta secció.
Article 43
Liquidació
1. La liquidació s’inicia amb la determinació dels crèdits de l’un i l’altre cònjuge derivats de:
a) L’aixecament de les càrregues familiars, d’acord amb els criteris fixats en els articles 8, 9 i 10.
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b) Les accions de regrés que resultin de la responsabilitat solidària o subsidiària regulada en els
articles 12 i 13.

c) Els danys i perjudicis causats pels actes de disposició, alienació o gravamen de l’habitatge
familiar i el seu parament, que preveu l’article 17.3.
d) La impossibilitat de restituir els béns donats per l’altre cònjuge en cas de revocació de la
donació o la compensació equivalent al menor valor que suposa el gravamen d’acord amb els
articles 24.3 i 24.4.
e) La rendició de comptes procedent de l’administració dels béns de l’altre cònjuge d’acord amb
l’article 46.
f) Els contractes o negocis entre cònjuges.
g) Qualsevol altre crèdit que un cònjuge tingui contra l’altre.
2. En cas d’extinció del règim per mort o declaració de defunció, queden exclosos de la liquidació
els supòsits a) i b).
3. Una vegada determinats els crèdits d’ambdós cònjuges, correspon compensar-los de manera
que en resulti un únic crèdit exigible.
4. El procediment per a la liquidació judicial és el que regulen els articles 807 a 810 de la Llei
d’enjudiciament civil.
Article 44
Divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa
1. Qualsevol dels cònjuges pot exercir, simultàniament al procediment de liquidació, l’acció de
divisió de cosa comuna respecte als béns que tingui en comunitat ordinària indivisa.
2. L’autoritat judicial competent, si ho demana un dels cònjuges, pot formar lots de béns amb
titularitat plena i adjudicar-los als cònjuges.
Capítol III
Del règim convencional d’acolliment en la quarta part dels milloraments
Article 45
Concepte
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments atribueix al cònjuge, en el moment de
l’extinció, el dret a participar en una quarta part de les millores compres i adquisicions fetes per
l’altre durant el temps que aquest règim hagi estat vigent, segons les normes establertes en
aquest capítol.
2. En el moment de constituir el règim, els cònjuges poden acordar una participació en els
milloraments diferents de la quarta part.
3. En aquest règim cada cònjuge té la propietat de tots els seus béns i, per tant, el gaudi,
l’administració i la lliure disposició d’aquests béns, amb els límits establerts per la llei.
En tot cas, el cònjuge acollidor té el deure d’informar sobre la gestió del seu patrimoni.
Article 46
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El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments s’ha de convenir en capítols matrimonials
o espolits.
Article 47
Modalitats d’acolliment
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments pot pactar-se amb caràcter unilateral o
recíproc.
2. L’acolliment és unilateral quan s’estipula a favor d’un dels cònjuges. En aquest cas, s’anomena
acollidor el cònjuge que atorga el dret a participar en els seus milloraments, i acollit el cònjuge a
favor del qual es constitueix aquest dret.
3. L’acolliment és recíproc quan el dret a participar ens els milloraments s’estableix a favor
d’ambdós cònjuges indistintament.
Article 48
Règim jurídic
1. L’acolliment es regeix pel que s’ha convingut en capítols matrimonials o espolits.
Subsidiàriament, per les disposicions del present capítol i, en allò no previst, pel costum.
2. Durant la seva vigència li són d’aplicació les normes de la secció primera del capítol II
d’aquesta llei.
Article 49
Extinció del règim
1. El règim d’acolliment en la quarta part dels milloraments s’extingeix per:
a) La nul·litat del matrimoni, la dissolució o la separació judicial.
b) La voluntat dels cònjuges manifestada en capítols matrimonials o espolits.
2. També s’extingirà per resolució judicial, a instància d’un dels cònjuges, si concorre alguna de
les circumstàncies següents:
a) Separació de fet per un període superior a tres mesos.
b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del deure d’informar sobre la gestió del
patrimoni.
c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna circumstància personal o patrimonial en
l’altre cònjuge que comprometi greument els interessos de qui sol·licita l’extinció.
Article 50
Inici de la liquidació
1. Una vegada extingit el règim d’acolliment s’han de quantificar els milloraments obtinguts pel
cònjuge acollidor o, cas d’haver-ne pactat la reciprocitat, els obtinguts per cadascun dels
cònjuges.
2. Els milloraments són els increments de patrimoni obtinguts durant la vigència del règim derivats
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3. Es consideren millores els augments de valor produïts durant la vigència del règim en els béns
que tenia el cònjuge acollidor en iniciar-se aquest i ens els adquirits amb posterioritat per títol
gratuït, sempre que els augments siguin deguts a la seva indústria o inversió.
4. Es consideren compres els béns adquirits durant la vigència del règim per títol de compravenda
que substitueixin en el patrimoni del cònjuge acollidor en el moment de l’extinció.
5. Es consideren adquisicions els béns adquirits durant la vigència del règim per títol onerós distint
de la compravenda que subsisteixin en el patrimoni de cònjuge acollidor en el moment d’extinció.
Article 51
Regles de liquidació
1. En defecte de pacte, els milloraments es liquiden segons les regles establertes en aquest
article.
2. En les millores es tenen en compte els augments de valor referits a l’article 57.3, deduint-ne els
costs actualitzats per obtenir-les. En les compres i adquisicions es tindrà en compte el valor dels
béns al final del règim, amb deducció de les càrregues que els afectin i de el import actualitzat del
preu o de la contraprestació.
3. A la suma obtinguda segons el que disposa l’apartat anterior, s’hi ha d’afegir tractant-se de
béns disposats pel cònjuge acollidor a títol gratuït durant la vigència del règim, els següents
valors:
4. a) Respecte dels béns adquirits abans de la constitució de l’acolliment o, a títol gratuït, durant la
seva vigència, la millora experimentada, en els termes del paràgraf 2 d’aquest article, des de la
constitució del règim fins a la disposició del bé.
5. b) Respecte dels béns comprats o adquirits onerosament durant l’acolliment, el valor que tenien
aquests en sortir del patrimoni del cònjuge acollidor, amb les deduccions que s’indiquen en el
paràgraf 2 d’aquest article.
En ambdós casos, les liberalitats d’ús i les donacions consentides per l’altre cònjuge en queden
excloses.
4. També s’ha d’afegir el valor obtingut de l’aplicació de les regles anteriors en els casos en què el
cònjuge acollidor hagi destruït, deteriorat o alienat a títol onerós béns, durant la vigència del règim,
amb intenció de perjudicar els drets de l’altre cònjuge.
5. De la suma total s’ha de deduir el import de les obligacions del cònjuge acollidor encara no
satisfetes.
6. Hi ha milloraments quan el resultat de les operacions esmentades en els apartats anteriors sigui
positiu.
Article 52
Crèdit resultant de l’acolliment
1. En l’acolliment unilateral, el cònjuge acollit té dret a la quarta part dels milloraments que hagi
obtingut el cònjuge acollidor.
2. En l’acolliment recíproc, el crèdit es determina per les regles següents:
a) Si només un dels cònjuges ha obtingut milloraments, l’altre té dret a una quarta part d’aquests
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b) Si tots dos cònjuges han obtingut milloraments, el qui n’hagi obtingut menys té dret a una
quarta part de la diferència entre ambdós milloraments.
Article 53
Pagament del crèdit de milloraments
1. El crèdit de milloraments s’ha de pagar en diners llevat que les parts acordin una altra cosa. No
obstant això, per causa justificada i a petició de qualsevol de les parts o dels seus hereus, el jutge
pot ordenar-ne el pagament total o parcial amb béns del deutor.
2. Per causa justificada i a petició del deutor o dels seus hereus, el jutge pot ajornar-ne el
pagament o ordenar que es faci a terminis en un venciment màxim de tres anys, sempre que es
garanteixi el deute i es paguin els interessos legals.
Article 54
Accions en defensa del crèdit de milloraments
1. Si en el patrimoni del deutor no hi ha béns suficients per satisfer el crèdit de milloraments, el
creditor pot demanar la reducció de les donacions i altres transmissions gratuïtes fetes pel
cònjuge acollidor. També pot impugnar els actes realitzats per aquest en frau del crèdit.
2. Aquestes accions caduquen al cap de quatre anys comptats des de la determinació del crèdit
de milloraments i no són procedents quan els béns són en poder de terceres persones adquirents
a títol onerós i de bona fe.
Article 55
Compatibilitat de drets
El crèdit de milloraments és compatible amb la pensió compensatòria que preveu l’ordenament de
l’Estat però no ho és amb el crèdit indemnitzatori que preveu l’article 9.4 d’aquesta Llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogats del Text refós de la Compilació del dret civil de les Illes Balears, aprovat pel
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre: el títol I del llibre I; l’article 65 del llibre II, en allò que
remet a l’esmentat títol I del llibre I, i el títol I del llibre III.
Disposició transitòria primera
Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen als matrimonis contrets i subsistents en el moment de la
seva entrada en vigor, sens perjudici del que estableix la disposició transitòria tercera en relació
amb els processos iniciats abans.
Disposició transitòria segona
1. Els règims econòmics matrimonials i els actes convinguts en capítols matrimonials atorgats
d’acord amb la legislació anterior produeixen els efectes resultants de la dita legislació.
2. El règim convencional d’acolliment en la quarta part dels milloraments pactat amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha de liquidar d’acord amb les disposicions d’aquesta Llei.
Disposició transitòria tercera
1. Els processos de separació, divorci i nul·litat matrimonials començats abans de l’entrada en
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vigor d’aquesta Llei es regeixen per la normativa substantiva vigent en el moment d’iniciar-los.

2. Els preceptes d’aquesta Llei relatius a la liquidació del règim econòmic matrimonial només
s’han d’aplicar als règims extingits amb posterioritat a la seva entrada en vigor.
Antecedents :
Constitució Espanyola 1978
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'estatut d'autonomia de les Illes Balears
Llei 5/1961, de 19 d'abril, per la qual s'aprova la compilació de dert civil especial de les Illes
Balears
Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel que s'aprova el Text Refòs de la Compilació del
Dret Civil de les Illes Balears

Jaume FONT I BARCELÓ
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