
 
 
EXEMPLE DE CONVENI REGULADOR DE SEPARACIÓ 
 

CONVENI REGULADOR DE SEPARACIÓ 
 
Barcelona, 21 de febrer de 2004 
 
REUNITS:  
 
D'una part Martí González Sanpere, amb domicili al carrer de la Vinya, 24, de Barcelona i 
DNI 00 000 000,  
 
De l'altra part Mireia Esteve Guardiola, amb domicili a la plaça del Blat, 12, de Barcelona i 
DNI 11 111 111, 
 
Actuem en nom propi i ens reconeixem mútuament capacitat legal suficient per formalitzar 
aquest conveni regulador. 
 
MANIFESTEM: 
 
1. Que vam contreure matrimoni a Barcelona el dia 31 de gener de 2000. 
 
2. Que som pares del menor Josep, nascut el 7 d’abril de 2003. 
 
3. Que el nostre règim econòmic matrimonial és el de separació de béns. 
 
4. Que a causa de les divergències existents en la nostra vida conjugal hem decidit de mutu 
acord posar-hi fi. 
 
5. Que subscrivim aquest conveni regulador per tal de regular els efectes de la separació. 
 
PACTES 
 
1. Domicili conjugal. S’atribueix l’ús i gaudi del domicili conjugal, situat a la plaça del Blat, 12, 
de Barcelona, a Mireia Esteve Guardiola i al seu fill menor d’edat. 
 
2. Fills menors. Tots dos cònjuges mantenen la pàtria potestat del fill menor, Josep. 
S’atribueix la guarda i custòdia a la mare, Mireia Esteve Guardiola. 
 
Pel que fa al règim de visites, els dos cònjuges gaudiran del règim d’estada i visita en relació 
amb el fill menor en la forma que considerin més convenient per als interessos d’aquest 
menor. Ara bé, en cas de conflicte, s’hauran de regir pel règim de visites següent: 
 
a) El pare pot tenir amb ell el seu fill menor els caps de setmana alterns, des de la tarda del 
divendres a la sortida del col·legi fins a les 21 hores del diumenge. 
 
b) Durant les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa i estiu, el pare tindrà amb ell el fill 
menor durant la meitat d’aquests períodes. Si no hi ha acord, hauran d’alternar les meitats: 
la primera meitat per al pare en els anys parells i per a la mare en els senars. 
 
 
 
 
 



 
 

3. Contribució a les càrregues del matrimoni i aliments. Martí González Sanpere ha de 
contribuir amb una pensió d’aliments de 185 € per mantenir el fill menor, Josep. Ha 
d’ingressar aquesta quantitat dins dels cinc primers dies de cada mes en el compte corrent 
que indiqui Mireia Esteve Guardiola. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar anualment amb 
l’IPC que publiqui l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme que el substitueixi. 
 
4. Pensió compensatòria. Tots dos cònjuges manifesten que no hi ha desequilibri econòmic 
com a conseqüència d’aquests pactes. Per tant, fan constar expressament que no es fixa 
cap pensió compensatòria a favor de cap dels dos. 
 
5. Liquidació del règim econòmic del matrimoni. El règim econòmic del matrimoni ha estat el 
de separació de béns. Per tant, no és procedent fer-ne cap liquidació.  
  
6. Ratificació. Tots dos cònjuges s’obliguen a ratificar aquest conveni en presència judicial i 
a respectar tot el que hi està pactat. 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, tots dos cònjuges el signem 
per duplicat i amb un sol efecte. 
 
 
 
 
 
 
Martí González Sanpere     Mireia Esteve Guardiola 
 


