
Circular Residencies_5 www.escura.com Pagina 1/1

escura@escura.com Telf. +34 93 494 01 31Despacho miembro de

Tot tenint en compte que cada vegada s’estan produint 
més casos d’impagaments de quotes de residencies, 
hem considerat adient fer aquesta nota jurídica 
relativa al dret d’aliments o dit amb altres termes, 
l’obligació dels familiars de pagar la mensualitat de 
la residència quant el propi resident no pot fer-ho per 
si mateix.

En primer lloc hem de tenir clar que l’obligat al 
pagament de la quota o mensualitat de la residència, 
és del mateix resident, llevat que en el contracte 
s’obligués expressament un altre persona. El resident 
té que respondre dels seus deutes amb tots els seus 
bens i ingressos, és a dir, amb la pensió i amb aquells 
altres bens que pogués tenir, com ara propietats, 
accions, fons d’inversió, etc. Només quant el resident 
no pot cobrir les seves necessitat bàsiques, com ara 
el pagament de la residència, entra en joc el dret 
d’aliments.

El dret d’aliments consisteix en una obligació dels 
familiars d’atendre als seus parents quant ho 
necessitin, como seria el supòsit que ens ocupa, en 
el que el resident no té ingressos o només disposa 
d’una pensió i aquesta és insuficient.
 
Segons l’article 259 i següents del Codi de Família de 
Catalunya, per dret d’aliments s’entén tot el que és 
indispensable per al manteniment, l’habitatge, el vestit 
i l’assistència mèdica de l’alimentat (el resident). Així 
mateix, s’inclouen les despeses funeràries. 

El mateix codi, ens diu que estan obligats a prestar el 
dret d’aliments, els cònjuges, els descendents (fills, 
nets, besnéts), els ascendents (pares, avis, etc.) i els 
germans (amb certes limitacions). Per tant, no estan 
obligats ni els nebots, ni els cosins, ni els fillastres, 
com a exemples que de vegades poden concórrer en 
aquestes circumstàncies.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que té dret a 
reclamar aliments només la persona que els necessita 

o, si és el cas, el seu representant legal i l’entitat 
pública o privada que l’aculli. És a dir, la residència té 
dret a reclamar els aliments a favor del resident, als 
seus descendents, ascendents o germans.

Hom té dret als aliments des que es necessiten, 
però no es poden demanar els anteriors a la data 
de la reclamació judicial o extrajudicial, degudament 
provada. Per tant, fins a la reclamació formal (via 
burofax) l’establiment assistencial no tindrà dret  
reclamar les quotes o mensualitats anteriors als 
familiars del resident.

Igualment, l’establiment assistencial o entitat privada 
que presti els aliments (al resident), si la persona 
obligada no ho fa, pot repetir contra aquesta darrera 
o els seus hereus les pensions corresponents a 
l’any en curs i a l’any anterior, amb els interessos 
legals, i subrogar-se de ple dret, fins a l’import total 
assenyalat, en els drets que l’alimentat té contra la 
persona obligada a prestar-los.

Tanmateix, a petició de l’entitat privada que presti 
els aliments quan l’obligat no ho fa o a petició del 
ministeri fiscal, l’autoritat judicial pot adoptar les 
mesures que estimi convenients per a assegurar el 
reintegrament de les bestretes. També pot disposar 
les mesures que estimi oportunes per a assegurar 
el pagament dels aliments futurs, després d’escoltar 
l’alimentat i els obligats.
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