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Dret Civil Foral
VALENCIÀ

Introducció
Oro Azorín Canet
Alcaldessa

La Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia, reconeix als valencians la
condició de nacionalitat històrica i garanteix la
competència de la Generalitat Valenciana per
a legislar sobre el dret civil, igualant-nos així a
la resta de pobles de l’Estat amb tradició foral.
Com a conseqüència d’aquest restabliment
competencial, les Corts Valencianes aprovaren normes legals en àmbits diversos, com el
règim econòmic matrimonial valencià, la custòdia compartida de fills i filles, o l’àmbit de les
unions de fet formalitzades en la Comunitat
Valenciana.
En 2016, el Tribunal Constitucional declarà inconstitucional gran part d’aquesta regulació
foral. Així, en aquest moment, la Comunitat Valenciana únicament pot legislar en l’àmbit del
dret foral històric propi en relació als costums
agraris, quan precisament l’Estatut d’Autonomia va voler, deliberadament, tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que els
valencians tinguérem un dret civil que donara
respostes àgils, modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de
l’abolició dels furs en 1707.
En línia amb el vot particular d’un dels magistrats del Tribunal Constitucional, pensem que
era possible una altra interpretació constitucional de l’Estatut d’Autonomia i de les seues
competències en matèria del dret civil.
La corporació municipal de Favara aprovà l’adhesió al manifest que l’Associació de Juristes
Valencians va elaborar en defensa del Dret Civil

Foral Valencià, aleshores encara pendent de
pronunciament per part del Tribunal Constitucional. Favara passà a formar part així d’un
grup de més de 200 municipis valencians que
van recolzar el manifest, i ho férem perquè,
més enllà dels importants aspectes jurídics,
continuar posseint unes normes pròpies fruit
de la nostra història i de la nostra tradició foral que regula determinats aspectes de la vida
dels valencians i valencianes ens enriquien
com a poble, en un context constitucional de
respecte a la diversitat i la pluralitat.
Amb aquesta publicació, l’Ajuntament de Favara pretén informar i sensibilitzar els ciutadans i
ciutadanes al respecte d’aquesta qüestió. Som
conscients que ara no cap una altra via per a defendre aquesta competència que promoure la
reforma constitucional, però això no ha d’impedir que els valencians i valencianes continuem
amb la voluntat col·lectiva de recuperar la nostra tradició i el nostre patrimoni com a poble.
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El dret privat o civil és el que regula les relacions individuals entre els ciutadans. A Espanya, sis comunitats autònomes (Aragó, Navarra, Galícia, Euskadi, Balears i Catalunya) poden
dictar lleis civils.
Catorze milions d´espanyols d’aquestes sis
comunitats autònomes tenen unes normes
que regulen aspectes successoris, de règim
econòmic matrimonial, de custòdia compartida o inclús en matèria contractual que són
diferents als previstos en el Codi Civil, que només s´aplica amb caràcter subsidiari.
Pel que respecta al Dret Civil Valencià, les Corts
Valencianes, després de la reforma estatutària
de 2006, publicaren, en l’exercici d’eixa competència exclusiva prevista en l´Estatut, normes
d’àmplia demanda social, com la Llei del Règim Econòmic Matrimonial Valencià (2007),

la Llei de Custòdia Compartida (2011), la Llei
d’Unions de Fet (2012) i la Llei dels Contractes
i altres Relacions Jurídiques Agràries (2013).
Excepte aquesta última, les altres lleis foren
recorregudes pel Govern, i després d´aplicar-se
quasi huit anys, hui són inconstitucionals per
les sentències del Tribunal Constitucional publicades en 2016, el que obliga a modificar la
Constitució per a fer realitat la competència
prevista en l´Estatut i aprovada tant en les
Corts Generals com en les Corts Valencianes.
En qualsevol dels casos, el Dret Civil Valencià
existeix perquè quasi tres-cent mil valencians
mantenen relacions privades regulades per
les tres lleis anteriorment citades, per constituir-se eixes relacions durant la vigència de la
Llei de Règim Econòmic Matrimonial, de Custòdia Compartida o d´Unions de Fet.
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Règim econòmic matrimonial
És millor el règim de separació de béns?

Introducció
Quan decidim contraure matrimoni amb una altra persona, estem prenent una decisió que té
uns efectes de forma immediata, com tots ja
sabem; com, per exemple, dormir, menjar, viatjar,
tindre fills, decisions sobre l’educació i un llarg
etcètera de qüestions que hem de compartir.
Però n’hi ha una en la qual la majoria de matrimonis, de moment, no hi sol caure. En contraure matrimoni, estem creant, per dir-ho d’alguna
manera, “una empresa”. Automàticament, si
no ho modifiquem voluntàriament, està en joc
tot un seguit de normes i regles econòmiques
que, si bé en el mateix moment tenen poca incidència, en un futur, quan s’acaba per mutu
acord, separació matrimonial o mort d’un dels
membres, pot tindre un efecte negatiu i complicar molt la coexistència dels membres o
dels seus descendents.
I anem encara mes enllà: no és necessari que

siga per una ruptura del matrimoni. Pot ocórrer
quan, per exemple, un dels membres del matrimoni o els dos tenen negocis o són empresaris o emprenedors; o si l’empresa o el negoci,
per qualsevol motiu, no funciona i es contrauen deutes. Si no som previsors, podem afonar
tota una vida de treball i tirar per terra moltes
il•lusions i grans projectes. Podem destrossar,
en definitiva, una família.
I d’això tenim prou experiència per la devastadora situació econòmica que hem patit, els
efectes de la qual encara són visibles.
A la vista de tot açò, podríem fer-nos les següents preguntes:
- ¿Quin és el règim econòmic del nostre matrimoni?
- O altra, ¿quants règims econòmics existixen?
- I ¿quin és el que millor s’adapta a les meues
necessitats?
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RÈGIMS ECONÒMICS MÉS FREQÜENTS
RÈGIM DE GUANYS
En el règim de guanys es fan comuns per als
cònjuges els guanys o beneficis que s’obtenen indistintament per qualsevol d’ells. Quan
s’acaba o es dissol el matrimoni, aquests béns
són atribuïts a parts iguals.
En aquest sistema, els béns i drets que ja eren
d’un dels membres continuarien sent de la persona en qüestió. En aquests casos, si jo he rebut una donació dels meus pares o he heretat
un bé, per contraure matrimoni aquesta situació no canvia. Segueix sent una cosa privativa
meua i l’altre membre no té ni tindrà cap part
d´ella.
Altres situacions que es poden donar:
Si un membre del matrimoni guanya 3.000 euros al mes i l’altre guanya 1.000 o no treballa,
per exemple; en aquest sistema, tot va a una
caixa comuna i, si es compra alguna cosa,
seria del dos.
En aquest sistema, si un membre és empresari, subscriu pòlisses de crèdit i contrau deutes
i fa fallida (els bancs poden anar contra els
béns comuns); podria haver un problema greu,
com hem dit abans.

del matrimoni (com hem dit abans) i, a més a
més (i aquesta és la principal diferència), els
que, després, ja casat, compra o adquireix per
qualsevol títol. Seguint els exemples anteriors,
si un membre guanya 3.000 euros al mes i
compra una finca, serà sols d’ell i l’altre membre no en tindria cap part.
En cas que fóra empresari o tinguera un negoci, els bancs i creditors sols podrien embargar-li els seus béns i no podrien tocar els de
l’altre membre.
EXISTIXEN ALTRES RÈGIMS?

Sí, però són estipulats o pactats per molt pocs
matrimonis; i, per no ser massa freqüents ni
RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS
afectar el motiu principal d’aquest butlletí, no
En el règim de separació de béns pertanyen a
es tindran en compte.
cada cònjuge els béns que tenia en el moment
QUIN RÈGIM ECONÒMIC ADQUIREIX UN MATRIMONI VALENCIÀ
Fins a juny de 2008 un valencià, quan es casava, tenia com a règim econòmic del seu matrimoni el de guanys (ganancials), per defecte
de pacte. El que, supletòriament, regula el Codi
Civil espanyol.
I, si volia que fóra el de separació de béns, havia d’anar al notari, estipular-ho i pactar-ho en
una escriptura anomenada “Capitulacions Matrimonials”.
Des de l’1 de juliol de 2008 fins al 31 de maig
de 2016, el règim fou el de separació de béns,
SENSE NECESSITAT D’ANAR AL NOTARI.
Des de l’1 de juny de 2016, TORNEM AL RÈGIM
DE GUANYS, com a règim supletori.
Dossier informatiu sobre
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Mare meua, quin desgavell! Què ha passat?
ANTECEDENTS: ESTATUT D’AUTONOMIA. DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

L’entrada en vigor de la llei havia de produir-se el 25 d’abril de 2008, perquè coincidira amb l’aniversari de la Batalla d’Almansa (25 d’abril de 1707); però aquesta va haver de retardar-se alguns
mesos, ja que el Govern d’Espanya va impugnar part de l’articulat; encara que, provisionalment,
la Llei començà a poder-se aplicar des de l´1 de juliol de 2008.
Així que, partir d’eixa data, els matrimonis dels valencians depenen del règim econòmic de SEPARACIÓ DE BÉNS.
Però això no vol dir que la llei haja estat “beneïda” pel Tribunal Constitucional. Vol dir que, mentre la discutix [discuteix] i la debat, si et cases, el teu règim serà eixe, separació de béns, el de la
Llei 10/2007. Després, quan dictamine, ja vorem.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA RESOLT JA EL CONFLICTE PLANTEJAT?

ESTATUT D’AUTONOMIA. COMPETÈNCIES PER
A LEGISLAR SOBRE CONSERVACIÓ, DESENVOLUPAMENT I MODIFICACIÓ DEL DRET FORAL
CIVIL VALENCIÀ

matèries: ... 2.- Conservació, desenrotllament
o modificació del Dret Civil Foral Valencià”.

LLEI 10/2007, DE 20 DE MARÇ, DE LA GENERALITAT, DE RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIEl vigent Estatut Autonòmic de la Comunitat AL VALENCIÀ TRACTA DE LA RECUPERACIÓ
Valenciana és el resultat de la Llei Orgànica DEL RÈGIM FORAL HISTÒRIC?
1/2006, de 10 d’abril; que reformava la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol d’ESTATUT D’AU- En aplicació de l’Estatut d’Autonomia i, en concret, de l’article 49.1.2, abans esmentat, la GeTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Entre altres aspectes d’interès, la seua disposi- neralitat Valenciana aprovà la Llei 10/2007, de
ció transitòria tercera estableix que “la compe- Règim Econòmic Matrimonial Valencià.
tència exclusiva sobre el Dret Civil Foral Valen- Es tracta, de veritat, de la recuperació del rècià s’exercirà per la Generalitat, en els termes gim foral històric?
establits per l’Estatut, a partir de la normativa El mateix preàmbul de la llei reconeix que, tot i el
foral de l’històric Regne de València, que es re- seu entroncament amb la regulació foral del rècupera i s’actualitza, a l’empar de la Constitu- gim econòmic matrimonial valencià, es rebutgen
els principis històrics que hui es consideren intoció Espanyola”.
L’article 7.2 diu: “Les normes i disposicions de la lerables. La subordinació de la dona a l’home, per
Generalitat i les que integren el Dret Foral Valen- exemple. La llei ha d’estar actualitzada i matisacià tindran eficàcia territorial excepte en el casos da amb normes i principis constitucionals.
en els quals legalment siga aplicable l’estatut En altres paraules, tot i que el fonament i la
inspiració del que es regula poden remetre’s al
personal i altres normes d’extraterritorialitat”.
L’article 3.4 diu: “El Dret Civil Foral Valencià Dret Civil Foral Valencià (els Furs), la realitat és
s’aplicarà, amb independència d’on es residix, que la llei està adaptada a les actuals circumsa qui ostenta el veïnatge civil valencià, d’acord tàncies socials i jurídiques (lògic).
amb les normes del Títol Preliminar del Codi La Llei 10/2007, de 20 de març, entre altres asCivil, que serà igualment aplicable per a resol- sumptes de gran interès, estableix que, a falta
de pacte, el règim econòmic aplicable a una
dre els conflictes de les lleis”.
I l’article 49.1.2. diu: “La Generalitat Valenciana parella valenciana que contrau matrimoni serà
té competència exclusiva sobre les següents el de separació de béns.
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El ple del Tribunal Constitucional ha estimat el recurs que presentà el Govern d’Espanya contra
la Llei 10/2007, de 20 de març; l’ha declarada inconstitucional i nul•la; la sentència conclou que
la llei s’ha extralimitat de la seua competència, i la Generalitat Valenciana no ha demostrat la
vigència, abans de l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola (1978), de normes legals o que
foren habituals en matèria de règim econòmic matrimonial. Aquesta STC tingué un vot particular, el del magistrat Juan Antonio Xiol, molt crític amb la sentència, perquè considerà que el TC
no ha tingut en compte la rellevància que el nou Estatut
dóna al Dret Civil Valencià.
Diu que no és prou l’existència d’una possible connexió
entre els antics i revocats
Furs del Regne de València i
les institucions economicomatrimonials regulades en
la Llei, puix cal provar (i no
s’ha fet, segons el Tribunal
Constitucional) la pervivència de costums, que haurien
sigut connexions per a poder legislar un règim econòmic matrimonial propi.
QUINS EFECTES TÉ LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT?
El Tribunal Constitucional
diu que la Llei 10/2007, de
20 de març, no afectarà les
situacions jurídiques consolidades i es mantenen inalterades les relacions del
cònjuges amb tercers. Per
tant, continuem amb més
de dos-centes mil persones
a les quals se seguix aplicant el Dret Civil Valencià.
Dossier informatiu sobre
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de la possibilitat d’adjudicar als convivents
supervivents l’aixovar domèstic de la vivenda
habitual (art. 12-1).
- També del dret d’ús de la vivenda habitual durant un any a comptar des de la defunció de la
parella (art. 12-2).
- També es priva al convivent de la representació legal de la persona amb la qual convisca,
que es materialitza en l’exercici de les accions
relacionades amb les declaracions d’incapacitat, prodigalitat, absència, defunció i acompliment de les funcions de tutela i curatela, ja que
la llei valenciana equipara els integrants de la
unió de fet amb els cònjuges en aquesta matèria (art. 13).

QUAN ENTRÀ EN VIGOR LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?
La declaració d’inconstitucionalitat de la Llei,
declarant-la nul·la, entrà en vigor l’1 de juny de
2016; per la qual cosa, els valencians que han
contret matrimoni des d’aquesta data, si no
han pactat o modificat a través d’una escriptura davant de notari el règim econòmic matrimonial, es regiran pel de la societat de guanys.
Per cert, com a informació addicional, si aneu
a contraure matrimoni i voleu que el vostre règim economicomatrimonial siga el d´absoluta
separació de béns, aneu a un notari. El tràmit
és senzill i no massa car (al voltant de huitanta
euros).

Malauradament, la STC 82/2016 contra la Llei
de Règim Econòmic Matrimonial Valencià va
determinar la nul•litat pràctica de la competència prevista en l’Estatut on, en el preàmbul,
s’indica que “... el reconeixement de la Comunitat Valenciana com a Nacionalitat Històrica
(es produïx) per les seues arrels històriques,
per la seua personalitat diferenciada, per la
seua llengua i cultura i pel seu Dret Civil Foral.
Posteriorment, el TC dictà la sentència contra
la Llei 5/2012, d’Unions de Fet Valencianes,
que llevava els efectes civils a aquestes unions, però conservava els drets de les quinze
mil persones inscrites en el Registre Autonòmic d’Unions de Fet durant la vigència de la
Llei 5/2012; i, finalment, després de la STC
192/2016 contra la Llei 5/2011que, encara
que determinava la nul•litat de la llei, mantenia els efectes per a les vint-i-cinc mil famílies
amb custòdies. En aplicació de la ja extinta llei
valenciana, les Corts Valencianes no podien
dictar noves lleis civils, en contra del que diu
l´Estatut Valencià.
Vist que les sentències del TC esgotaven qualsevol possibilitat de defendre aquesta competència per la via interpretativa de la Constitució, inclús amb l’evolució orgànica que havia
suposat la reforma de l’Estatut, l’Associació
de Juristes Valencians va considerar que no
cabia una altra via segura per a defendre la
competència que promoure la reforma constitucional, per la qual cosa sol•licitem als ajuntaments que instaren a les Corts Valencianes
a iniciar eixa via de la reforma constitucional.

LA LLEI VALENCIANA 5/2012, D’UNIONS DE
FET DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La inconstitucionalitat d’aquesta norma, conseqüència de la STC 110/2016, determina que
es prive als integrants de noves unions de fet
registrades a partir del 15/07/2016:
- D’un règim específic de satisfacció de les
despeses comunes necessàries per al manteniment dels seus membres i el dels fills i filles
comuns que convisquen en la llar familiar i,
especialment, sobre els quals tinguen la consideració legal d’aliments i la de conservació
o manteniment de l’habitatge familiar o altres
béns d’ús necessari de la parella (art. 8-1).
- Així mateix, en la llei valenciana es determinava que els béns dels qui convisquen estaven
subjectes a la satisfacció de les despeses comunes de la unió. Quan qualsevol de les parts
incomplia el seu deure de contribuir a aquesta
satisfacció, es podia interessar de l’autoritat
judicial que adoptara les mesures cautelars
que estimara convenients a fi d’assegurar-la,
així com les bestretes necessàries i la previsió
de necessitats futures (art. 8-3).
- Es determinava que per a disposar d’algun
dret sobre la vivenda habitual de la unió de fet
formalitzada o els mobles d’ús ordinari, la persona titular necessitava el consentiment del
convivent en cada cas, encara que no siga titular, com a via garantista de l’ús de l’habitatge
per l’altre convivent (art. 10-1).
- A efectes successoris, es priva al convivent
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El manifest per la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les lleis del dret civil valencià

L’Associació de Juristes Valencians va promoure, fa més de dos anys, un manifest que demanava la retirada immediata dels recursos interposats per diferents presidents de Govern contra
tres de les nostres lleis: la Llei 10/2007, de 20 de març, del Règim Econòmic Matrimonial Valencià; la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de Relacions Familiars dels Fills i Filles els Progenitors dels
quals no Conviuen (La Llei Valenciana de Custòdia Compartida); i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre,
d’Unions de Fet Formalitzades de la Comunitat Valenciana.
L’Associació de Juristes Valencians és un col•lectiu que té com a objectiu ser un fòrum d’encontre dels professionals del Dret (advocats, docents universitaris, notaris, procuradors, registradors, funcionaris de l’Administració Pública…) de les comarques valencianes. Vol, fonamentalment, contribuir, des d’una perspectiva jurídica, a la defensa dels interessos i de les aspiracions
dels valencians, denunciant, des del respecte, qualsevol situació de discriminació dels nostres
ciutadans respecte als d’altres territoris.
Benifaió, en sessió plenària de data 28 d’octubre de 2015, fou el primer poble que es va adherir
al manifest, el qual ha rebut el suport de 204 pobles i ciutats valencians que, a continuació, es
relacionen:
Dossier informatiu sobre
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Agost
Agres
Aielo de Malferit
Aín
Alacant
Alaquàs
Albaida
Albal
Albalat de la Ribera
Albalat dels Tarongers
Alberic
Alborache
Alboraya
Alcalà de Xivert
Alcàsser
Alcoi
l’Alcora
Alcublas
l’Alcúdia
l’Alcúdia de Crespins
Aldaia
Alfafar
Alfara del Patriarca
Alfarp
Alfarrassí
l’Alfàs del Pi
Alfondeguilla
Algemesí
Alginet
Almàssera
Almassora
Almenara
Almussafes
Alpuente
l’Alqueria de la Comtessa
les Alqueries
Altea
Alzira
Antella
Atzeneta d’Albaida
Barxeta
Bellreguard
Bellús
Benaguasil
Benavites
Benidorm
Benicarló
Benicàssim

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Benicull de Xúquer
Benifaió
Benifairó de la Valldigna
Benigànim
Benissa
Benissuera
Benlloch
Bétera
Betxí
Bocairent
Bonrepòs i Mirambell
Borriol
Burriana
Burjassot
Cabanes
Càlig
Callosa d’en Sarrià
Calp
el Campello
Canals
Canet d’en Berenguer
Carcaixent
Carlet
Casas Altas
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Catarroja
Cerdà
Cervera del Maestrat
Chelva
Cocentaina
Corbera
les Coves de Vinromà
Crevillent
Cullera
Dénia
Elche
Elda
l’Eliana
Emperador
Estivella
Faura
Favara
Finestrat
Foios
la Font de la Figuera
Forcall
Gandia

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Gata de Gorgos
Gavarda
Gestalgar
Gilet
Godella
Guadassuar
Ibi
la Jana
Llíria
Llombai
la Llosa
la Llosa de Ranes
Manises
Manuel
Massamagrell
Massanassa
Meliana
Millares
Mislata
Moixent
Moncofa
Monòver
Montroi
Morella
Muro
Museros
Mutxamel
Nàquera
Novelda
la Nucia
Nules
Oliva
l’Olleria
Olocau
Onda
Ondara
Onil
Ontinyent
Orihuela
Orpesa
Paiporta
Palmera
el Palomar
Paterna
Pedralba
Pedreguer
Pego
Petrer

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Petrés
Picanya
Picassent
Piles
la Pobla de Farnals
la Pobla Llarga
la Pobla de Vallbona
els Poblets
Polinyà de Xúquer
Puçol
el Puig de Santa Maria
Quart de Poblet
Quatretonda
Ràfol de Salem
Requena
Riba-roja de Túria
Ribesalbes
Riola
Rocafort
Sacanyet
Sagunt
Sant Joan d’Alacant
Sant Mateu
Sant Vicent del Raspeig
Santa Pola
Sedaví
Silla
Simat de la Valldigna
Sollana
Soneja
Sueca
Sumacàrcer
Tavernes Blanques
Tavernes de la Valldigna
Teulada-Moraira
Torreblanca
Torrent
Torrevieja
Turís
València
Vallanca
la Vall d’Uixó
Venta del Moro
el Verger
Vilafamés
Vilafranca
la Vila Joiosa
Vilallonga
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.

Vilamarxant
Vilanova de Castelló
Vila-real
la Vilavella
Villargordo del Cabriel
Vinaròs
Xàbia
Xàtiva
Xeraco
Xeresa
Xilxes
Xirivella
Xixona
Zarra

Manifest per la retirada dels recursos
d'inconstitucionalitat contra les lleis de
Dret Civil Foral Valencià: Des de 1707,
310 anys sense Dret Civil Valencià
(Text inicial)

Com a ASSOCIACIÓ de JURISTES VALENCIANS, ens preocupa que els interessos socials dels valencians reben les
millors respostes jurídiques.
Per açò, des d’aquest fòrum,
volem fer una crida a favor del
Dret Civil Valencià, que va regular les relacions jurídiques del
nostre poble durant segles; i
de la conveniència i importància del seu desenvolupament,
perquè permet donar una resposta àgil, moderna i pròpia
als problemes actuals dels
valencians. AJV també té la
tasca de combatre, des d’una
perspectiva jurídica, i amb
l’ajuda dels mitjans de comunicació, les actuacions contràries al sentir general dels

valencians. Per açò, a pocs
dies de la commemoració del
29 de juny, data de l’abolició
dels Furs, pensem que és hora
de resoldre de forma definitiva
aquesta discriminació que, tot
i la constant reivindicació de
diverses generacions de valencians, patim com a poble
des de fa més de tres segles.
Demanem la retirada immediata per part del Govern central
dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de
Dret Civil Valencià.
Les fites d’aquesta discriminació són conegudes: després
de l’abolició dels Furs en 1707
i dels intents reiterats per a la
seua recuperació en l’àmbit
civil a instàncies de juristes i
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polítics de diferents èpoques i
ideologies, per fi, l’Estatut d’Autonomia de 2006, que reconeix la categoria de nacionalitat històrica al poble valencià,
assumeix la importància del
Dret Civil Foral Valencià (dins
de l’àmbit competencial de la
Generalitat) i restableix plenament la competència que sobre aquest dret va estar vigent
en el regne cristià de València
des del segle XIII. Així, l’article
49.1.2 consagra la competència exclusiva de la Generalitat
Valenciana per a la conservació, el desenvolupament i la
modificació del Dret Foral Civil Valencià. En l’exercici d’eixa competència exclusiva, la
Generalitat va aprovar normes

d’àmplia demanda social, com la Llei del Règim Econòmic Matrimonial Valencià (2007),
la Llei de Custòdia Compartida (2011), la Llei
d’Unions de Fet (2012) i la Llei dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries
(2013). Tres d’aquestes quatre lleis estan
actualment recorregudes per l’Estat central
davant el Tribunal Constitucional. I, en algun
cas, com en el de la Llei de Règim Econòmic
Matrimonial, després d’un comportament
obertament deslleial i menyspreador durant
les negociacions per a la retirada del recurs.
En definitiva, el text estatutari vigent assenyala el Dret Civil Foral com a un dels elements identitaris dels valencians, en la línia
d’altres estatuts, com els d’Aragó o de Catalunya. Però, com ha ocorregut en tantes
ocasions al llarg de la nostra història, des de
Madrid s’imposen entrebancs al nostre autogovern, tot i que l’article 7 obliga a Generalitat que la reintegració del Dret Civil Foral
siga un principi rector de l’actuació del Consell i de les Corts, en concordància amb allò
previst en el preàmbul de l’Estatut.
En una carta recent, el rei Felip VI assegurava, referint-se al Decret d’Abolició de 1707,
que “qualsevol legalitat establida en el passat, que poguera tenir un sentit discriminatori o limitador de l’autogovern valencià, ha
sigut, sense dubte, superada per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia Valencià”. Amb la
retirada dels esmentats recursos es podria
corregir eixa legalitat discriminatòria, que ja
dura 308 anys.
És imprescindible per a evitar injusts tractaments contraris al principi d’igualtat la retirada,
via desistiment,
dels discriminatoris
recursos
d’inconstitucionalitat plantejats
per l’Estat central;
perquè, en definitiva, el que es
qüestiona amb
eixos recursos
és
l’existència
del Dret Civil Fo-

ral Valencià; i, amb açò, la potestat de donar
una solució pròpia als nostres problemes
actuals. Perquè els valencians hem de ser
conscients del que suposen aquests recursos plantejats davant el Tribunal Constitucional per l’Estat: un atac a la nostra voluntat
de donar solució en l’àmbit del dret privat
a alguns dels problemes i reptes que se’ns
plantegen pel fet de ser una societat moderna. Així, des de 2008, milers de parelles
valencianes s’han casat amb separació de
béns; i hem optat per la custòdia compartida
de pares i mares dels fills en cas de separació, tal com han fet a Navarra, Aragó, Euskadi
i Catalunya i com sembla que també farà el
Parlament per a la resta d’Espanya (seguint,
per cert, el model valencià).
PROU! Opinem que el Govern central ha de
retirar, sense perdre més temps, els recursos
d’inconstitucionalitat plantejats. Ha arribat
el moment d’afermar el desenvolupament
legislatiu del nostre Dret Civil. I no solament
açò: demanem l’adhesió social a aquesta iniciativa a través d’una campanya que s’iniciarà formalment el pròxim 29 de juny, data en
què -recordem- es va derogar el nostre Dret
Civil, es van eliminar les nostres institucions
pròpies (les Corts, la Diputació del General,
etc.), es desmembrà del territori valencià la
històrica localitat de Cabdet i es van instaurar normes completament alienes als valencians “por justo derecho de conquista”.
Per dignitat de tots els valencians, sol•licitem la retirada immediata dels recursos d’inconstitucionalitat.
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L’Estatut valencià és inconstitucional: és urgent la reforma de la
Constitució
José Ramón Chirivella
President de l’associació
de juristes valencians (AJV)
6/12/2016

VALÈNCIA.
Camí de 40 anys de vigència de la Constitució
de 1978, més que amb el franquisme, és hora
de fer balanç de la posició dels valencians en
l’Espanya autonòmica derivada del text constitucional.
En la meua opinió, la conclusió és que, sense
dubte, els ciutadans de la Comunitat Autònoma on participà més percentatge de gent
en el referèndum constitucional (el 74 % del
cens), amb un 88,8 % de votants a favor del
text constitucional, esperàvem molt més de la
democràcia espanyola, règim que passava pel
reconeixement d’una autonomia de primer nivell, a l’altura de la nostra història i rellevància
econòmica.
Per diferents motius, hem sigut obligats a entrar en debats innecessaris sobre la nostra
identitat, els quals han afeblit l’autoestima
de molts ciutadans. Aquesta autoestima, en
part, fou recuperada després de la reforma de
l’Estatut Valencià mitjançant la Llei Orgànica
1/2006, que va obtindre un gran suport en les

Corts Generals i va incloure’ns, 28 anys després de quan pertocava, en el grup de les “impròpiament” batejades com a “nacionalitats
històriques”.
En 2016 no toca fer la reflexió festiva de sempre, eixa jornada en què, tradicionalment, les
nostres Corts agraïen a les càmeres constituents per tornar-nos el nostre autogovern, usurpat violentament en 1707 per “equivocar-nos”
de bàndol en la guerra civil entre borbònics i
austracistes. En efecte, en la Guerra de Successió vam tindre mala sort perquè, botiflers
(que els va haver) i maulets, tots els valencians
vam perdre els nostres Furs.
“Hem perdut el nostre Dret Civil altra volta”
En 2016 hem perdut el nostre Dret Civil altra volta. Hem tornat a perdre i hem perdut, de nou,
tots. Hem tornat a tindre mala sort. La majoria
de magistrats del Tribunal Constitucional ha determinat, interpretant el text constitucional, que
la Comunitat Valenciana no és competent per a
legislar sobre custòdia compartida, règim econòmic matrimonial i unions de fet. En la pràctica, les Corts Valencianes no són competents
per a dictar normes sobre qualsevol matèria civil, amb l’excepció de la Llei de Contractes Agraris de 2013. Altra volta hem tingut mala fortuna:
el nostre Dret Civil és inconstitucional.
Però, en aquesta ocasió, els diputats dels
cinc grups parlamentaris de les Corts estan
obligats a donar resposta a les necessitats
properes dels ciutadans perquè amb les sentències 82/2016 respecte a la Llei 10/2007,
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de Règim Econòmic Matrimonial; 110/2016 contra la
Llei 5/2012, d’Unions de Fet
Formalitzades de la Comunitat Valenciana; i la pendent
de numeració fins a la seua
publicació en el BOE sobre la
Llei 5/2011, coneguda com a
Llei Valenciana de Custòdia
Compartida, el Tribunal Constitucional ha trencat eixa confiança dels valencians en el
text constitucional. Perquè,
òbviament, en la nostra terra,
la recuperació de l’autonomia
està íntimament associada a
la recuperació de la capacitat
normativa per a dictar normes
de Dret Civil Privat.
Si els valencians hagueren sabut que no recuperarien el Dret
Civil propi, que ja s’havia reclamat en els projectes d’Estatut
d’Autonomia de l’època de la II
República i la Transició, evidentment, no s’haguera obtingut un
sí tan rotund en el referèndum
del 6 de desembre de 1978.
En aquest moment, després
de les tres sentències del TC,
els nostres representants i
tots els valencians tenim un
dilema: SI defensem el nostre
dret i el nostre Estatut, el que
obliga a demanar la reforma

constitucional; o NO el defensem i, en eixe cas, després de
les sentències, el més honest
seria modificar l´Estatut, per a
renunciar a un Dret Civil ridícul, que fa innecessari ocupar
set articles que són paper mullat, amb aquesta Constitució,
per al Tribunal que l’ha d’interpretar.
¿Estem o no estem a favor de
l’Estatut? Si el defensem, no
tenim més alternativa que instar immediatament la reforma
constitucional; i, per eixe motiu, l´Associació de Juristes
Valencians s’està reunint amb
tots els grups parlamentaris
de les Corts per a pactar un
text que garantisca el nostre
Dret Civil. Perquè sabem que
almenys el 75 % dels ciutadans valencians, a través de
151 ajuntaments, ha donat suport a la capacitat de les Corts
en matèria de Dret Civil.
Esperem que els cinc grups
parlamentaris, sense discòrdies partidistes inútils, demanen a l’uníson la reforma
constitucional i recuperem
prompte el que pensem que la
Constitució va tornar-nos en
1978. Això obliga els partits
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valencians, per coherència,
que diguen i facen allà el mateix que ací.
Finalitze amb un fragment del
comunicat que publicà l’Associació de Juristes Valencians
l’any passat, amb motiu de
l’aniversari constitucional (en
el qual vam incloure moltes
més qüestions d’interès, les
quals segueixen plenament
incomplides i agreujades un
any després, com la de l’infrafinançament) i que poden
consultar en www.ajv-val.org.
“Volem preguntar-nos: ¿Existix, realment, un plantejament
valencià davant la reforma
constitucional? Si demà es
formara una comissió per a dibuixar les línies del canvi, ¿sabríem els valencians en quins
punts i quines matèries concrets hem d’insistir, quins són
els nostres interessos crítics
a l’hora de la nova redacció de
la Carta Magna? Lamentem
dir que no…” És urgentíssim
que es treballe per part de la
societat civil valenciana i dels
grups parlamentaris en allò
que necessitem els valencians davant la propera reforma
constitucional.

Carta al rei Felip VI, amb ocasió
de la seua visita a Fira València
Associació de Juristes Valencians
10/05/2017

Majestat:

de 190 municipis de tota la
Comunitat Valenciana, repreAmb ocasió del seu pas per la
sentatius de més de quatre
nostra terra per a commemomilions de valencians; a més
rar el centenari de la fundació
d´haver rebut els següents:
de la Fira de València, l’AssociGeneralitat, les tres Diputaciació de Juristes Valencians vol
ons Provincials, universitats,
que es faça ressò de la reivincol•legis d’advocats, sindicats
dicació de la recuperació del
i moltes altres institucions de
Dret Civil Valencià, després de
la societat civil.
les recents sentències del TriEncara que l’Espanya de hui
bunal Constitucional, les quals
res té a vore, feliçment, amb
anul•len les lleis civils aprovala que va assistir al final de
des per la Generalitat en matèla Guerra de Successió i a
ria de dret de família.
l’entronització de la dinastia
És una reivindicació que, com
borbònica, els valencians sela monarquia, conjunta tradiguim assenyalats per una de
ció i modernitat i compta, en
les conseqüències que van
aquest moment, amb el suport
tindre els Decrets d’Abolició
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dels Furs de 1707 per als territoris de la Corona d’Aragó: la
pèrdua del nostre Dret Privat,
no reparada per la posterior i
immediata recuperació que sí
beneficià a altres regnes de la
mateixa Corona.
Coneix perfectament Sa Majestat que, no obstant el desideràtum gadità de 1812, la codificació civil no va ser capaç
a Espanya de crear una llei
única per a tota la Monarquía;
i des de la Llei de Bases de
1888 fins a la Constitució de
1978, la legislació civil espanyola ha sigut sempre ‘comuna y foral’.

Les circumstàncies concretes
que han acompanyat el desenvolupament de l’Estat de les
Autonomies han fet que les
antigues especialitats forals
hagen donat pas a vertaders
drets civils autonòmics que,
quan han sigut aprovats amb
respecte i lleialtat a la Constitució, constitueixen una riquesa
col·lectiva, fruit del pluralisme
que la nostra Carta Magna
posa entre els valors superiors
de l’ordenament jurídic.
En eixe context, els valencians
modifiquem el nostre Estatut

en 2006, votat favorablement
en les Corts Valencianes i
Corts Generals d’Espanya,
fent notar un rigor especial
en la competència legislativa civil de la Generalitat (art.
49.1.2), que havia d’exercir-se
“a partir de la normativa foral
de l’històric Regne de València, que es recupera i s’actualitza” (disposició transitòria
tercera). Aquests preceptes,
mai impugnats, legitimaren
a la Generalitat per a dictar
tres lleis (de Règim Econòmic Matrimonial, Parelles de
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Fet Formalitzades i Custòdia
Compartida) que el Tribunal
Constitucional ha anul•lat mitjançant altres tantes sentències de 2016; amb l’argument relatiu que eixa competència, al
marge del que diuen els citats
preceptes estatutaris, no pot
vindre referida més que al Dret
Foral vigent des de l’entrada
en vigor de la Constitució, que
consideràvem suposadament
el consuetudinari en matèria
agrària. Eixe criteri del Tribunal, no unànime (les sentències compten amb un vot particular) i, jurídicament,
molt discutible ha donat
lloc a una nova “abolició
foral” i ha eliminat lleis
molt ben rebudes per
la societat valenciana;
i, en algun cas (com la
custòdia
compartida),
vivament anhelades por
determinats sectors. A
partir d’això, es trenca
tota possibilitat d’expandir eixa legislació a altres
àmbits, comel successori, en els quals la nostra
antiga regulació foral,
degudament actualitzada, podria donar solucions desitjades pels ciutadans i, objectivament,
convenients. Per exemple, per al teixit empresarial
(fonamentalment,
l’empresa familiar), que

està en l’origen del fenomen ferial al que Sa
Majestat honora ara amb la seua presència.
Per a un monarca constitucional que, no obstant la continuïtat amb el seus predecessors,
reclama la seua legitimitat del principi democràtic que sosté la mateixa Constitució i no, directament, del principi dinàstic que el vincula
amb la Història, no ha de passar inadvertit que
als valencians se’ns ha privat d’aquesta competència per circumstàncies tan poc rellevants
en un estat democràtic com no haver obtingut
la devolució dels Furs per part de la Monarquia
Absoluta ni tindre aprovada una compilació
per la dictadura franquista. I és que eixos dos
fets són els que expliquen que, des de l’entrada
en vigor de l’actual Constitució, no comptàrem
amb un Dret Foral escrit. Ha de comprendre el
nostre malestar, com a valencians, demòcrates
i juristes, quan comprovem que no es respecta

la voluntat majoritària d’un poble, canalitzada
en les seues institucions i cristalitzada en un
text estatutari que no rebé recurs per inconstitucional i, finalment, queda buit de contingut
per una interpretació jurisprudencial que ha
de ser qualificada com l’últim alé d’aquells decrets abolicionistes.
AJV ha impulsat, entre els partits polítics amb
representació en les Corts Valencianes, una
proposta de reforma constitucional que hauria
de ser innecessària i es limita a plasmar la doctrina dels vots particulars que acompanyen a
les referides sentències. És una reforma que
no pretén trencar cap unitat ([li ho diguem a
un rei que és símbol de la unitat i permanència
de l’Estat), sinó equiparar la Comunitat Valenciana amb altres territoris que, des de sempre,
han vist reconeguda aquesta competència
i l’han exercida donant lloc a eixos vertaders
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Drets Civils Autonòmics dels antics territoris
forals.
Coneixem l’estatut constitucional de la monarquia i no pretenem cap ingerència de Sa
Majestat en assumptes que són responsabilitat de les forces polítiques o entren en l’àmbit
de la competència dels tribunals. Però sabem
que les opinions del rei són, com s’ha escrit,
més que consells i menys que ordres; i la funció arbitral i moderadora que la Constitució li
reserva pot resultar essencial per a impulsar,
vertebrar o desbloquejar segons quins assumptes o qüestions.
Aquest pot paréixer un assumpte menor, però,
al marge que per als valencians no ho és, té
una dimensió especialment rellevant en temps
de crisi de legitimitat; i, en particular, de legitimitat constitucional. Demanem a Sa Majestatque faça valdre la previsió de l’art. 56 de la CE a
l’objecte d’“arbitrar i moderar el funcionament
regular de les institucions”, perquè siga capaç
d’arbitrar o d’intermediar amb les forces polítiques d’àmbit estatal i autonòmic en la búsqueda d’una solució volguda pel poble valencià,
dins del seu anhel de legítim i ple autogovern.
No és aquesta una qüestió que li puga resultar nova. Fa ja tres anys, diverses entitats
s’adreçaren a Sa Majestat amb una sol•licitud pareguda i, en la seua resposta, el Cap de
la Casa Reial afirmà que “qualsevol legalitat
establida en el passat, que poguera tindre un
sentit discriminatori o limitador de l’autogovern valencià, ha sigut, sense dubte, superada per la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
Valencià”. Lamentem que, en la pràctica, no
ha sigut així; i, tot i els intents superadors
del nostre Estatut vigent, s’ha imposat una
interpretació constitucional hereva d’aquells
Decret, la qual segueix discriminant i limitant
l’autogovern valencià.

La nostra pretensió és evitar que, per criteris
discutibles (en aquest o altre àmbit), se’ns faça
fora de la Constitució als qui volem estar dins
o es perjudique la unitat amb un uniformisme
imposat que mata el pluralisme del qual eixa
unitat ha de nàixer.
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