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TARRAGONA: RODEADOS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA
Estudi de l’atribució de la guarda i custòdia compartida a Tarragona en procediments
judicials durant l’any 2013, segons les dades publicades per l’INE l’octubre del 2014.

1. INTRODUCCIÓ
Un any més l’Instituto Nacional de Estadística ha publicat les estadístiques de nul·litats,
separacions i divorcis a Espanya tal i com venen fent des de fa anys. Les associacions de pares
separats hem tingut l’oportunitat d’analitzar les dades i extreure’n les conclusions que
s’exposaran en aquest estudi:
1. La desconnexió de les províncies de Tarragona i Lleida al respecte de Barcelona i
Girona.
2. La diferència quantitativa d’atribució de custòdies compartides en les províncies que
rodegen Tarragona, amb l’excepció de Lleida que pateix una situació similar a la
nostra.
3. L’incidència dels equips tècnics en la decisió de l’atribució en la forma de custòdia.
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2. TARRAGONA 2013
Aquestes són les estadístiques d’atribució de tipus de custòdies el 2013, a les 4 províncies
catalanes així com a les altres províncies que rodegen Tarragona.
TOTAL Pare

Mare

C.C.

Altres

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

7146

543

7,60%

4335

60,66%

2247 31,44%

21

0,29%

919

69

7,51%

527

57,34%

321 34,93%

2

0,22%

547

57 10,42%

401

73,31%

89 16,27%

0

0,00%

1052

81

7,70%

768

73,00%

198 18,82%

5

0,48%

Castelló
Teruel
Zaragoza

677

39

5,76%

448

66,17%

182 26,88%

8

1,18%

88

8

9,09%

58

65,91%

21 23,86%

1

1,14%

906

50

5,52%

593

65,45%

260 28,70%

3

0,33%

·
·

·
·

·

·

L’any 2013 a la província de Tarragona es va donar la custòdia compartida en un
18,82% de casos.
Barcelona i Girona tenen un percentatge molt més alt que Tarragona i Lleida, fins al
punt que les dues primeres pràcticament doblen el percentatge de Tarragona i Lleida.
A Barcelona i Girona s’està aplicant clarament el Llibre Segon del Codi Civil Català, el
qual promou clarament la coresponsabilitat parental i la custòdia compartida.
Però de forma incongruent e incomprensible, a les províncies de Tarragona i Lleida se
segueix aplicant el Codi Civil Estatal el qual, recordem, deixava la custòdia compartida
com quelcom anecdòtic i excepcional.
A Girona es dóna la custòdia compartida en 1 de cada 3 casos, mentre que a Tarragona
amb prou feines ens acostem a 1 de cada 5.
També a Castelló de la Plana, Saragossa i Terol tenen percentatges superiors als de
Tarragona: entre el 24% i el 29% de custòdies compartides. Cal dir que aquestes
províncies formen part de Comunitats on també disposen de legislació pròpia
favorable a la custòdia compartida.
Barcelona i Girona han anat pujant considerablement en percentatge de custòdies
compartides des de l’any 2010, mentre que Tarragona només ha passat del 15,56% el
2010 al 18,82% del 2013.
Tarragona i Lleida són també campiones en atribució de custòdies a les mares, amb
percentatges superiors a la resta.
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3. LES MENTIDES SOBRE LA CUSTÒDIA COMPARTIDA
Històricament, les persones contraries a la custòdia compartida han fet córrer, entre d’altres,
varies mentides sobre la custòdia compartida:
·

MENTIDA 1: Els que demanen la custòdia compartida són 4 gats.
EXPLICACIÓ: Ara sabem que a Girona i Barcelona la demanen al menys, un 32% a 35%
dels pares homes.

·

MENTIDA 2: Els pares demanen la custòdia compartida per no pagar la pensió.
EXPLICACIÓ: Ara sabem que els jutges i jutgesses segueixen imposant pensions en els
casos de custòdia compartida (tot i que l’import és lleugerament inferior), i tot i això
els pares homes la segueixen demanant.

·

MENTIDA 3: La custòdia compartida és perjudicial pels infants.
EXPLICACIÓ: Si això fos cert, els jutjats de Barcelona i Girona, basant-se en les revisions
i modificacions de sentències anteriors, veurien els suposats efectes negatius i no
donarien més custòdies compartides; però la realitat és que els percentatges van
augmentant any rere any.
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4. ELS EQUIPS TÈCNICS
Tal i com ja vam veure en els 3 estudis realitzats per les associacions de pares separats de
Tarragona els anys 2010 i 2011, els equips tècnics de psicòlegs i treballadores socials adscrits
als jutjats de família tenen una incidència molt important a l’hora de decidir el tipus de
custòdia, ja que els jutges li donen molta importància als informes “suposadament imparcials”
que realitzen aquests equips.
En un estudi de la pròpia Generalitat de Catalunya del Novembre del 2009 ja veiem com en un
87% dels casos es tenia en compte íntegrament o parcialment l’informe de l’equip tècnic:

Les estadístiques que analitzem en aquest estudi, confirmen el que ja es va denunciar fa 5 anys
en l’ESTUDI SOBRE ELS INFORMES PSICOLÒGICS DELS EQUIPS ADSCRITS ALS JUTJATS DE
FAMÍLIA DE TARRAGONA I PROVÍNCIA (Desembre 2009).
En aquest estudi es denunciava que De manera sistemàtica la part menys apta per obtenir una
custodia és l'home, pel sol fet de ser home (...) El constant manifest de negar la custòdia
compartida per falta d’acord o mala relació entre els progenitors, una valoració senzillament
il·legal i sense criteris que ho recolzin.
És esperable doncs, que si els equips tècnics de Tarragona s’oposen a la custòdia compartida,
aquest sigui un dels motius del baix percentatge.
En el mateix estudi de la Generalitat del novembre del 2009 ja veiem com només en 9 casos es
recomanava la custodia compartida, mentre que en els 43 restants es denegava.
Un percentatge (17,31%) molt similar al de Tarragona el 2013 (18,82%).
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5. CONCLUSIONS I PETICIONS
Com a conclusió principal, hem de dir que a la província de Tarragona se segueix aplicant la
legislació estatal, tot i que Catalunya disposa d’un codi de família propi, sent la legislació
estatal molt més restrictiva. Segons la nota de premsa del Instituto Nacional de Estadística,
l’any 2013 es van donar a tot Espanya un 17,9% de custòdies compartides, un percentatge
quasi idèntic al de Tarragona.
Tarragona i Lleida estan rodejades literalment per províncies on la custòdia compartida
s’atorga en percentatges molt més raonables i justos.
Podem dir també que a la nostra província, per motius que desconeixem, es segueix
discriminant als pares separats homes, una discriminació que ratlla la persecució irracional i
sense explicació en alguns casos.
Hem vist també que els principals arguments dels contraris a la custòdia compartida eren
clarament falsos.
En el recent avanç d’informe del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya (19/01/2015) ha
quedat constància que dins de l’àmbit social, les queixes més nombroses durant el 2014 han
estat les de serveis socials, amb un total de 2.253 queixes i actualitzacions d’ofici (una mitja de
6,17 queixes per dia!!!). Els serveis socials, al igual que els equips tècnics, acostumen a estar
formats per equips de treballadors socials i psicòlegs.

PETICIÓ AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Demanem al Consejo General del Poder Judicial que obri una investigació per conèixer
els motius per els quals a la província de Tarragona existeix aquesta situació de
discriminació contra els pares separats homes, i que es depurin responsabilitats.
PETICIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Demanem al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que digui quines
mesures pensa prendre per tal de que s’apliqui a Tarragona el Llibre Segon del Codi
Civil Català, tal i com ja s’està fent a Barcelona i Girona.
PETICIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Demanem al responsable dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a
Tarragona i a les Terres de l’Ebre que dimiteixi per la situació que viuen els pares
separats a Tarragona, i si creuen que les dades i arguments que fem públics en aquest
estudi són erronis, que facin públiques el percentatge d’informes que elaboren
desfavorables a la custòdia compartida, i els motius que tenen per actuar així.

Tarragona, Març del 2015.
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