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MATRIMONIS AMB ELEMENT INTERNACIONAL  
I ELECCIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL
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Des del 29 de gener de 2019 
és aplicable el Reglament 
de la Unió Europea núm. 

2016/1103, de 24 de juny de 
2016, pel que s’estableix una 
cooperació reforçada en l’àmbit de 
la competència, la llei aplicable, 
el reconeixement i l’execució de 
resolucions en matèria de règims 
econòmics matrimonials.
Entre altres coses, aquell reglament 
europeu permet escollir, abans o 
després de contraure matrimoni, 
la llei aplicable al règim econòmic 
matrimonial.
En el cas dels matrimonis celebrats 
amb posterioritat al 29 de gener 
de 2019, l’article 22 del Reglament 
permet als cònjuges o futurs 
cònjuges escollir-la entre una de les 
següents lleis:

• La llei de l’estat en el qual els 
cònjuges o futurs cònjuges, o un 
d’ells, tinguin la seva residència 
habitual en el moment de la 
celebració de l’acord, o
• La llei de l’estat de la nacionalitat 
de qualsevol dels cònjuges o futurs 
cònjuges en el moment en què se 
celebri l’acord.
En cas que no s’esculli, l’art. 26 
del referit Reglament indica que 
la llei aplicable al règim econòmic 
matrimonial serà la llei de l’estat:
• De la primera residencia habitual 
comuna dels cònjuges després de la 
celebració del matrimoni, o, en el 
seu defecte,
• De la nacionalitat comuna dels 
cònjuges en el moment de la 
celebració del matrimoni, o, en el 
seu defecte,

• Amb la que ambdós cònjuges 
tinguin la connexió més estreta 
en el moment de la celebració del 
matrimoni, tenint en compte totes 
les circumstàncies.
Tal com vàrem apuntar en un 
article anterior, cal recordar que 
el matrimoni té efectes legals 
immediats en l’esfera econòmica 
dels contraents i, per tant, és 
molt important conèixer, abans 
de casar-se, quines seran les 
regles jurídiques que regularan 
l’organització econòmica del futur 
matrimoni tant en l’àmbit intern de 
les relacions patrimonials entre els 
cònjuges com en l’àmbit extern de la 
responsabilitat dels cònjuges davant 
tercers; és a dir, quin serà el règim 
econòmic matrimonial del futur 
matrimoni. 
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Abans de casar-se, doncs, s’hauria 
d’estudiar quina seria, segons l’art. 
26 del Reglament, la llei aplicable 
al règim econòmic matrimonial 
del futur matrimoni en defecte 
d’elecció, a l’empara de l’art. 22, 
d’una llei aplicable; i això per, en 
cas que no ens agradi la llei que, 
segons l’art. 26, aplicaria, escollir-ne 
una altra. Es tracta, en definitiva, 
de contraure matrimoni de forma 
conscient; sabent com afectarà 
aquell futur matrimoni a les nostres 
circumstàncies econòmiques i 
patrimonials.

En relació a aquesta qüestió, 
s’haurà de tenir en compte que, de 
règims econòmics matrimonials, 
n’hi ha, arreu del món, de molts 
tipus diferents; i, per tant, amb 
unes conseqüències pràctiques 
molt diverses: 

Règims de separació de béns (en 
els que són propis de cada cònjuge 
tots els béns que tenia abans del 
matrimoni i els que adquireixi 
durant el matrimoni), règims de 
participació (que, mentre estan 
vigents, funcionen com un règim 
de separació de béns, però en els 
que, en el moment de l’extinció, 
s’atribueix al cònjuge menys afavorit 
un dret a participar en els guanys 
obtingut per l’altre), règims de 
societat de guanys (en els que els 
béns adquirits durant el matrimoni 
seran de la comunitat matrimonial), 
règims de comunitat universal 
de béns (en els que tant els béns 

dels cònjuges adquirits abans del 
matrimoni com els que adquireixin 
durant el matrimoni seran de la 
comunitat matrimonial), etc.
I si no ens agrada la llei que en 
defecte d’acord ens tocaria, com 
podem escollit una llei alternativa? 
La forma més segura és atorgant, 
davant d’un notari, uns capítols 
matrimonials; que a Catalunya es 
regulen a l’art. 231-19 del Codi 
civil de Catalunya. Tal com es diu 
en aquell article, en els capítols 
matrimonials, hom pot determinar 
el règim econòmic matrimonial, 
convenir pactes successoris, fer 
donacions i establir les estipulacions 
i els pactes lícits que es considerin 
convenients, fins i tot en previsió 
d’una ruptura matrimonial. Els 
capítols matrimonials es poden 
atorgar abans o després de la 
celebració del matrimoni. I els 

atorgats abans només produeixen 
efectes a partir de la celebració 
del matrimoni i caduquen si el 
matrimoni no s’arriba a celebrar en 
el termini d’un any.
En conclusió: és molt important 
informar-se, abans de contraure 
matrimoni, de quin seria el règim 
econòmic matrimonial en defecte 
d’acord i, en el seu cas, elegir una 
llei aplicable alternativa si la primera 
no ens agrada; en definitiva, 
contraure matrimoni de forma 
conscient. 


