
 
 
ESTRUCTURA DE CONVENI REGULADOR DE SEPARACIÓ 

 
Títol 
CONVENI REGULADOR DE SEPARACIÓ 

 
Data 
Localitat, dd de mmm de 2005 

 
Dades dels cònjuges 
 
• Nom i cognoms i dades d’un cònjuge 
• Nom i cognoms i dades de l’altre cònjuge 
En paràgrafs independents les dades dels dos cònjuges 
• Reconeixement de la capacitat legal per formalitzar el conveni, que té sempre la mateixa 
estructura 
 
REUNITS: 
D’una part ... (nom i cognoms), amb domicili a (carrer, número i població) i DNI ... (número 
de DNI),  
De l’altra part ... (nom i cognoms), amb domicili a (carrer, número i població) i DNI ... 
(número de DNI),  
 
Actuem en nom propi i ens reconeixem mútuament la capacitat legal suficient per 
formalitzar aquest conveni regulador. 

 
Finalitat del conveni 
   
• Data i lloc de celebració del matrimoni 
• Fills nascuts de la relació 
• Règim econòmic del matrimoni 
• Resolució de posar fi a la vida conjugal 
• Finalitat pròpiament dita: regular els efectes de la separació 
En paràgrafs independents i numerats, i precedits per la conjunció que 
 
MANIFESTEM: 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
[...] 

 



 
 

Pactes 
 
• L’article 90 del Codi civil enumera els pactes que ha d’incloure el conveni obligatòriament 
El conveni regulador a què es refereixen els articles 81 i 86 d’aquest Codi ha de referir-se, 
almenys, als punts següents: 
a) La determinació de la persona a cura de la qual han de quedar els fills subjectes a la 
pàtria potestat de tots dos, l’exercici d’aquesta i el règim de visites, comunicació i estada 
dels fills amb el progenitor que no viu amb ells 
b) L’atribució de l’ús de l’habitatge i els béns familiars 
c) La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments, a més de les bases 
d’actualització i garanties, si escau 
d) La liquidació, quan escaigui, del règim econòmic del matrimoni 
e) La pensió que, d’acord amb l’article 97, correspon satisfer, si escau, a un dels cònjuges 
• Els cònjuges hi poden afegir qualsevol altre aspecte perquè quedi regulat mitjançant el 
conveni 
 
PACTES 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
[...] 

 
 
Fórmula final   
 
Contingut 
• Té l’estructura següent: 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, tots dos cònjuges el 
signem per duplicat i amb un sol efecte. 

 
Signatures 
 
Contingut 
• Hi ha de constar primer la signatura del cònjuge que apareix en primer lloc i després la 
del cònjuge que apareix en segon lloc 
 
 
 
 
Nom i cognoms d’un cònjuge   Nom i cognoms de l’altre cònjuge 

 
 


