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As novas familias tras a separación ou divorcio: 
unha mirada desde o feminismo
Mónica López Viso(1)

Universidade de Vigo

Resumo: O feminismo ilustrou e denunciou como as mulleres e os homes experimentan a fa-
milia de diferentes maneiras. Nos procesos de ruptura, a pensión de alimentos que debe exercer 
o proxenitor non custodio é un dos puntos máis conflitivos á hora de lograr un acordo en moitas 
separacións. O aumento de separacións e divorcios revela unha estreita relación entre rupturas 
familiares e deterioración económica das familias, afectando en particular ás mulleres, que 
maioritariamente ostentan a custodia dos fillos e fillas. 
Palabras chave: Familia, divorcio, separación, monoparentais, monomarentales, custodia, me-
nores, exclusión social.

Resumen: El feminismo ha ilustrado y denunciado como las mujeres y los hombres experimen-
tan la familia de diferentes maneras. En los procesos de ruptura, la pensión de alimentos que 
debe ejercer el progenitor no custodio es uno de los puntos más conflictivos a la hora de lograr 
un acuerdo en muchas separaciones. El aumento de separaciones y divorcios revela una estrecha 
relación entre rupturas familiares y deterioro económico de las familias, afectando en particular 
a las mujeres, que mayoritariamente ostentan la custodia de los hijos e hijas. 
Palabras clave: Familia, divorcio, separación, monoparentales, monomarentales, custodia, me-
nores, exclusión social.

Abstract: Feminist research has shown and denounced how women and men experience the 
family differently. In separation or divorce proceedings, child support, which must be exercised 
by the non-custodial parent, is one of the most conflictive points when reaching an agreement. 
The increase in separations and divorces reveals a close relation between divorces or separa-
tions and the economic welfare loss of families, particularly affecting women, who mostly have 
custody of children.
Keywords: Family, divorce, separation, single parent, custody, minors, social exclusion.
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1. Introdución

As relacións e obrigacións xurídicas, sociais e económicas xurdidas no seo da familia, e 
especificamente as obrigacións paterno-filiais, son complexas e presentan trazos diferenciados 
nos distintos países, aínda que é una característica común a influencia do feminismo en todos 
os aspectos da vida familiar, incluídos os roles, as prácticas cotiás e o poder. 

Os estudos feministas han cuestionado a visión convencional da familia como un todo 
unificado, tratado como unha harmonía de intereses entre os seus membros, revelando as rela-
cións de poder que forman as familias, o entrelazamento do amor e a dominación que pode facer 
da familia “un campo de loita” para mulleres e homes (Hartmann, 1981), especialmente cando 
se produce a ruptura da parella. 

O presente traballo, desde a revisión de fontes documentais e bibliográficas, pretende 
achegar elementos para a reflexión respecto as consecuencias dos procesos de separación ou 
divorcio, e como a atribución da garda e custodia das e dos menores ten unha substancial rele-
vancia, non só polas transcendentais consecuencias persoais e legais que conleva, senón tamén, 
polos efectos familiares, económicos e sociais que producen as rupturas. Trátase de profundar 
nos elementos teóricos e políticos para a comprensión, o debate e o estudo da situación do pos-
divorcio, especialmente nas familias monoparentais, a partir das achegas da teoría feminista. 

2. O feminismo e os estudos da familia 

Revisar as orixes e o desenvolvemento dos estudos da familia é apreciar o impacto revo-
lucionario do feminismo. Os diferentes estudos feministas (liberal, radical e socialista) ofrecen 
diferentes respostas ás preguntas sobre por que as mulleres teñen un status social menor e me-
nos vantaxes que os homes, e os seus estudos comparten a implicación da familia dunha forma 
ou outra e suscitaron debates teóricos sobre como producir cambios sociais liberadores para 
as mulleres (Baca, 2000). Desde o feminismo mostrouse como as mulleres e os homes experi-
mentan a familia de diferentes maneiras e como as reformas do dereito de familia cuestionan 
o dominio masculino en diversas esferas. Jessie Bernard revelou, nun estudo xa clásico sobre a 
familia, como “hai dous matrimonios en cada unión matrimonial, o del e o dela, e que o del é 
mellor que o dela” (1972, citado por Baca Zinn, 2000: 4), porque do mesmo xeito que noutras 
batallas políticas, o que realmente está en xogo é a loita polo poder (Htun e Weldon, 2012).

Moitos estudosos da familia afirmaron como o feminismo propiciou un cambio de para-
digma e como redefiniu os estudos de familia tal como existían ata os anos setenta do pasado 
século XX (Mann et al., 1997; Baca, 2000). E aínda que non todos os estudos da familia traba-
llaron unha perspectiva explicitamente feminista, moitas preocupacións feministas han ocupa-
do desde entón o centro do debate. 

Os patróns cambiantes do matrimonio, xunto co xurdimento de novas formas familiares, 
produciron enfrontados debates entre liberais, conservadores e progresistas, incluída a maioría 
das feministas, mostrándose divididos sobre o matrimonio, a igualdade das mulleres, os dere-
itos do colectivo LGTBI (lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais), a crianza dos 
fillos e o benestar. 
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En diferentes sociedades, as familias e os fogares están a atravesar cambios similares 
como resultado dos cambios económicos mundiais, pero mesmo dentro dos estudos feministas 
non sempre están de acordo sobre o significado de tales cambios nas mulleres e en como as e os 
fillos menores vense afectados polas transformacións familiares, especialmente tras as rupturas 
da parella. Algunhas feministas argumentaron as consecuencias positivas, no sentido de que os 
novos roles das mulleres fomentan a autonomía das mulleres (Hartmann, 1987). Con todo, ou-
tras interpretacións son máis prudentes á hora de xeneralizar sobre a independencia das mulle-
res, debido aos niveis desproporcionados de pobreza nos fogares encabezados por estas (Baca, 
1987; Sastre, 2015). Recentes informes, por exemplo, destacan as crecentes desigualdades que 
acompañan á diversidade familiar, especialmente as dificultades económicas que afectan as 
familias monoparentais (European Anti- Poverty Network, 2021). O aumento do divorcio na 
maioría dos países da nosa contorna foi acompañado polo crecemento das familias monopa-
rentais, sendo este o trazo que determina o perfil actual do fogar dun só proxenitor, maiorita-
riamente cunha muller á fronte, e que frecuentemente correlaciónase coa pobreza e a exclusión 
social. A discusión ao redor do que gañan e perden as mulleres no matrimonio prefigura así os 
debates entre feministas que continúan hoxe en día.

3. A custodia dos menores tras a ruptura da familia

En moitas sociedades europeas, a división equitativa do coidado dos nenos e as tarefas 
do fogar entre as parellas é un tema constante dos discursos públicos, políticos e académicos. 
Existindo unha variación considerable nas regulacións e normas para os acordos de custodia 
que están a afectar os arranxos das familias posteriores á separación. 

É comunmente aceptado que a garda e custodia dos fillos implica o deber dos pais de 
velar polos seus fillos e telos na súa compañía. Cando os proxenitores viven xuntos, a garda e 
custodia sobre os menores atópase subsumida na patria potestade. Con todo, en situacións de 
crises de parella, a garda e custodia pode aparecer disociada da patria potestade e enténdese 
como a determinación da persoa con quen vai convivir habitualmente os fillos e fillas (Ragel, 
2001; Lázaro, 2002; Pinto, 2015; Fábrega, 2010). É así unha facultade inherente ou derivada da 
patria potestade que significa quen se encarga dos coidados cotiáns dos menores, é dicir, encar-
garse dos aspectos ordinarios da vida destes, co que iso implica de alimentar, coidar e procurar 
todo o necesario para o desenvolvemento e mantemento da súa persoa e personalidade. 

A maior parte da doutrina e literatura académica (Folberg, 1984; Pérez, 2009; Pérez-Sa-
lazar, 2009) diferencia tres modalidades de garda e custodia tras a ruptura da parella: a custodia 
exclusiva, que conleva unha atribución da custodia a un dos proxenitores e un réxime de visitas 
a favor do outro non custodio; a custodia repartida ou alterna, que é a forma de custodia na cada 
un dos proxenitores pode ter aos menores durante un período do ano, exercendo os dereitos de 
custodia e tendo un réxime de visitas no período restante; e, finalmente, a custodia conxunta 
ou compartida é a conxunción da custodia legal ou física dos fillos por ambos os proxenitores. 

En xeral, houbo un desenvolvemento cara á custodia compartida despois da separación 
en moitos países europeos, o que significa que os menores residen por igual con ambos os pais 
(Pinto, 2009; Bodelón, 2012; Becerril e Venegas, 2017). Con todo, é importante recoñecer que 
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a maioría dos fillos e fillas aínda viven principalmente coas súas nais, e só ven aos seus pais 
ocasionalmente, en moitos casos cada dous fins de semana. Este tipo de arranxo institucionali-
zouse en moitas sociedades europeas, baseándose nunha idea de xénero da paternidade: as nais 
seguen sendo consideradas como as principais e máis importantes coidadoras, representado 
maioritariamente as custodias exclusivas, mentres que os pais só xogan un papel secundario. 

Os elementos relativos á custodia quedan reflectidos no convenio regulador, documento 
clave pola gran repercusión que conleva, regulando non só as relacións persoais e familiares, 
senón tamén as económicas, como son, no seu caso, o pago das pensións. A pensión de ali-
mentos definida como a obrigación que debe realizar o proxenitor que non posúe a custodia 
–normalmente, os pais– para colaborar na alimentación, coidado e procura de todo o necesario 
para o desenvolvemento e mantemento da persoa e personalidade dos fillos, supón unha das 
obrigacións máis importantes. 

O convenio regulador deberá incluír un plan de parentalidade para determinar como se 
han de exercer estas responsabilidades parentais que de forma ineludible conteña como mí-
nimo o coidado dos fillos, o réxime de estancia e comunicación dos fillos co proxenitor que 
non convive de forma habitual con eles, así como a asignación do uso e goce da vivenda e as 
pertenzas familiares. Entre os factores contemplados nos plans de parentalidade, un dos puntos 
máis conflitivos á hora de lograr un acordo adoita representalo a contía que se debe establecer 
en concepto de pensión de alimentos (Ramos, 2007). Esta pensión servirá para cubrir os gastos 
ordinarios dos fillos en materia de alimento, vestido, vivenda, educación e coidados médicos. 
Como sostén Barrio, trátase non só dunha obrigación xurídica senón dun deber moral non exis-
tindo ningún precepto que exonere dela (2007). 

En España o recoñecemento da pensión alimenticia alcanza rango constitucional (art. 39.3 
da Constitución Española) e é contemplada no Código Civil (art. 110 e 142, 146 e 154). Alimentar 
aos fillos constitúe un dos contidos ineludibles e deberes que comprende a patria potestade e, por 
tanto, os pais están suxeitos a iso, mesmo no suposto en que fosen privados da mesma, resultando 
incondicional independentemente do sistema de custodia establecido (Madriñán, 2019).

No contexto europeo, non foi ata recentemente, que por primeira vez abórdase, o tema da 
lexislación aplicable en materia da obrigación de alimentos (Regulamento 4/2009 do Consello 
de 18 decembro de 2008) e faise para liquidar as situacións transfronteirizas, tanto de pais a 
fillos como entre cónxuxes, que se producen cando son de distinta nacionalidade ou residencia 
(Rodríguez de Almeida, 2014: 260). Así, a Unión Europea aprobou e asinou o Convenio da Haia 
de 23 novembro de 2007 sobre cobranza internacional da pensión de alimentos, o que constitúe, 
como recoñece Rodríguez de Almeida, un importantísimo avance que repercute en gran me-
dida en beneficio dos acredores menores de idade, especialmente dignos de protección. Aínda 
que, unicamente contémplase a obrigación económica entre esposos tras o divorcio, sen que se 
avanzase igualmente na harmonización ou definición duns principios comúns en materia de 
alimentos dos proxenitores aos seus fillos e fillas menores (2014).

A pensión de alimentos respecto dos fillos queda fixada en termos monetarios respecto 
do proxenitor non custodio e o que se ten en conta non é rigorosamente o caudal de bens de que 
poida dispoñer, senón simplemente a necesidade dos menores posta en relación co patrimonio 
de quen haxa de dalos, cuxa apreciación de proporcionalidade vén atribuída ao prudente arbi-
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trio do Tribunal Sentenciador de instancia, normalmente, plasmado no convenio regulador da 
separación (Serrano, 2011; López e Pedrosa, 2021).

A diferenza doutros países europeos, non aparece na lexislación española ningún bare-
mo obrigatorio ao que se debe axustar o xuíz á hora de establecer a pensión alimenticia. Aínda 
que, no ano 2013, o Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou unhas pautas orientadoras para 
calcular a pensión de alimentos (CGPJ, 2019), estas carecen de carácter vinculante. A mencio-
nada reforma da lei do divorcio de 2005, fixo apenas leves alteracións no relativo aos criterios 
que regulan as consecuencias económicas do divorcio. No substancial o réxime segue sendo o 
mesmo que tras a reforma de 1981 a pesar de que o modelo de matrimonio actual dista moito de 
ser o que tiña en mente o lexislador na década dos 80 (Santos, 2015). 

Neste sentido, é curioso que a nosa lexislación afirme que a súa contía deberá atenderse 
de acordo ás necesidades do favorecido pola devandita pensión, resultando competencia exclu-
siva do libre e prudente arbitrio xudicial a determinación da súa contía, quedando difuminada 
na cobertura das necesidades mínimas dos menores (Bonell, 2016).

4. Posdivorcio, familia monoparental e persistencia nas desigualdades

A dinámica familiar en Europa caracterízase por un número cada vez maior de familias 
separadas e reconstituídas, e familias monoparentais (Nieuwenhuis et al., 2020). Hoxe en día, 
aproximadamente un de cada dous matrimonios está divorciado e moitos fillos e fillas teñen 
non só unha, senón varias casas (Eurostat, 2020). Despois da separación, as familias enfrontan 
cambios profundos nos seus arranxos de vida, por exemplo, recolocación dos pais, cambios na 
frecuencia e calidade do contacto entre pais e fillos e negociación dos coidados dos menores.

O dereito de familia é variado nos diferentes países, mesmo no contexto da Unión Eu-
ropea, as regulacións sobre a familia son diversas, porque os seus conceptos de familia e as 
relacións que a sustentan son ben distintos (Rodríguez de Almeida, 2014). 

A esta complexa diversidade súmanse os cambios profundos que aconteceron e modifi-
caron as bases tradicionais do dereito de familia. A “familia posmoderna” é fluída, inestable e 
recombinante (Stacey, 1990). A visibilidade recente das familias de gais e lesbianas ilustra un 
cambio cultural importante, acompañado dun incremento de matrimonios ou parellas de feito 
formadas por persoas de distinta nacionalidade, que pode complicar notablemente a aplicación 
dun ou outro ordenamento, coas súas distintas consecuencias e armazón de dereitos e deberes. 
Ao que se engaden, as altas taxas de divorcio que tiveron como consecuencia directa o incre-
mento das familias formadas por un só proxenitor. 

A pesar das transformacións sociais e familiares, a tendencia é que os fillos, sobre todo 
os menores de sete anos, queden baixo a custodia da nai (Moncó, 2010). A monoparentalidade/ 
monomarentalidade non é un feito novo na historia, pero si o é o recoñecemento público e a 
sensibilización cara a esta nova situación familiar e as consecuencias sociais e políticas que 
comporta. É, por tanto, un fenómeno complexo e que afecta a diversas situacións familiares e 
sociais derivadas da súa propia orixe. Non se trata efectivamente, como apunta Moreno, dun 
proceso estático nin moito menos homoxéneo (2019). Entendemos por familias monoparen-
tais, os núcleos familiares constituídos por unha soa persoa adulta e polo menos unha persoa 
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menor (Perondi, 2012). A maioría destas familias están representadas pola figura da nai como 
coidadora dos seus fillos/as (Santibáñez, Flores e Martín, 2018), por iso é polo que se estendeu 
o concepto de familias monomarentais, é dicir, familias formadas por unha muller soa cos seus 
fillos, interpretando como unha entidade propia, a realidade maioritaria deste tipo de unidade 
familiar (Xastre, 2015).

Na Unión Europea, en 2020, aproximadamente o 14% dos fogares con nenos (7,8 millóns 
de fogares) estaban formados por familias monoparentais, o que representa o 4% do total de fo-
gares (Eurostat, 2021). Na mesma liña, os datos ofrecidos polo informe Save The Children (Sas-
tre, 2015) advirten que, as familias dun único proxenitor, na súa gran maioría están compostas 
por unha muller soa a cargo dos fillos (82% dos casos). En España, en 2019, existían case dous 
millóns de fogares monoparentais, o que supoñía o 10,1% do total, representando a cuarta forma 
de convivencia máis estendida, por detrás dos fogares biparentais con fillos (33,5%), os fogares 
dunha soa persoa (25,7%) e os fogares dunha parella sen fillos conviventes (21,1%) (Fernández-
Martínez e Avilés-Hernández, 2020). 

É precisamente a ruptura matrimonial o principal factor no xurdimento das novas fami-
lias monoparentais (Goñi, 2005) e este modelo de familia vincúlase frecuentemente coa pobre-
za ou exclusión social, afectando a máis da metade destes fogares (Santibáñez, Flores e Martín, 
2017). A maioría dos estudos están de acordo en que o estándar de vida das mulleres e os seus 
fillos baixo custodia diminúe significativamente no divorcio, así numerosas investigacións, den-
tro e fóra das nosas fronteiras, revelan a relación directa entre rupturas familiares e a deteriora-
ción económica das familias, afectando en particular ás mulleres e os menores (Bartlett, 1999; 
Flaquer, 2004; Vela, 2011; Fernández-Martínez e Avilés-Hernández, 2020). Ás nais e os fillos 
vailles moito peor que aos pais despois da disolución do matrimonio; as mulleres e os nenos xe-
ralmente experimentan unha gran diminución no seu nivel de vida despois do divorcio, mentres 
que os homes a miúdo experimentan ganancias (Bartfeld, 2000). 

Neste sentido a investigación presentada por Manting e Bouman (2006), sobre os efectos 
a curto e longo prazo dos divorcios en Holanda entre 1989 e 2000, indica que tras o divorcio as 
mulleres vense afectadas por unha redución do seu benestar maior que os homes, e é a presenza 
ou non dos nenos un elemento concluínte nesta perda: quen ten a custodia dos menores perde 
máis (Jarvis e Jenkins, 1999). No informe de Monoparentalidad e infancia, de 2006, indícase 
que a taxa de pobreza nos núcleos de familias monoparentais alcanzaba un 40,3% (Flaquer, 
Almeda e Navarro, 2006). 

Máis recente é o 11º Informe sobre o Estado da pobreza realizado pola European Anti- 
Poverty Network (EAPN, 2021) no que se corrobora como o impacto da pandemia da Covid-19 
no noso país, foi maior nos estratos de poboación que xa se atopaban en situación de maior vul-
nerabilidade antes do inicio da última crise. Actualmente, sofren privación material severa case 
un de cada dez nenos, nenas e adolescentes e unha de cada sete persoas que viven en familias 
monoparentais. Así, segundo a estrutura de cada familia, a situación pode ser aínda máis difícil, 
afectando a exclusión social especialmente aos fogares monoparentais que, como xa se sinalou, 
en máis do 80 % dos casos está encabezado por unha muller cun ou máis menores dependentes. 
A metade das persoas que viven neste tipo de familias monoparentais están en risco de pobreza 
e/ou exclusión social, e esta cifra é practicamente o dobre da que corresponde ao resto dos fo-
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gares. Os datos constatados neste informe revelan ademais a debilidade histórica que sofren as 
familias monoparentais con valores que dobran a media nacional en todos os anos do período 
analizado (2008-2020). A situación das persoas que viven en fogares monoparentais non cons-
titúe, por tanto, ningunha novidade (European Anti-Poverty Network, 2021). 

A obrigación de alimentos que debe exercer o proxenitor non custodio, tal como vimos 
antes, un dos puntos máis conflitivos á hora de lograr un acordo en moitas separacións (Ramos, 
2007), pode constituírse como un elemento primordial nas familias monoparentais froito dunha 
separación. Este deber de asegurar ou facerse cargo da subsistencia dos fillos, co que iso im-
plica de alimentar, coidar e procurar todo o necesario para o desenvolvemento e mantemento 
da súa persoa e personalidade, tórnase como unha das obrigacións de maior contido ético dos 
ordenamentos xurídicos. 

As pensións alimenticias a fillos menores, segundo a investigación de Solsona e Simó, 
realizada entre 1996 e 2002, atópanse recollidas no 85% das sentenzas de separación e no 81% 
das sentenzas de divorcio de matrimonios con fillos menores. Segundo as autoras, existe unha 
evidente diferenza de xénero respecto a quen corresponde abonar as pensións alimenticias, que 
atopa a súa explicación, por unha banda, no feito de que as custodias dos fillos son maiorita-
riamente asignadas ás nais; e por outro, nas persistentes diferenzas na situación económica e 
laboral de homes e mulleres (2016). 

A literatura sobre a situación do posdivorcio indica alto niveis de incumprimento na 
pensión de manutención (Bucheli e Vigorito, 2015). En España, entre 1994 e 2006, o número de 
procesos penais anuais por falta de pagamento de pensións aumentou un 108% (Azagra-Malo, 
2008). As diversas razóns da falta de pagamento da pensión desde unha perspectiva xurídica, 
vincúlanse para algúns autores, coa fixación das contías, a falta de coñecemento da situación 
económica do demandado e os lentos procedementos e medidas para obrigar a pagar a pensión 
demandada (Mandel, 1995; Vega e Smith, 2009). 

Os problemas sociais derivados dos incumprimentos da pensión de alimentos estable-
cidos a favor dos fillos menores de idade, suscitaron preocupación tanto a nivel estatal como 
internacional (Tomás, 2006). Feito agravado pola crise económica que provocou un incremento 
significativo dos procedementos xudiciais relacionados coas contías das pensións alimenticias 
asignadas. E dáse en ambos os sentidos: aumentaron as reclamacións de pagos de atrasos nas 
pensións e nos gastos extraordinarios; e, paralelamente, proxenitores aos que se lles asignou o 
pago dunha cantidade, reclaman agora que se lles baixe alegando razóns como a falta de traballo 
ou os baixos ingresos que lles dificultan cumprir coas manutencións, mesmo cando o desexen 
(Serrano, 2011). Algunhas investigacións suxeriron como os pais a miúdo prefiren arranxos in-
formais de apoio e non cumpren coas regulacións de manutención de nenos que perciben como 
inxustas, contraproducentes ou punitivas (Waller e Plotnick, 2001).

A ineficacia no pago das pensións e os baleiros legais ao redor da situación das familias 
monoparentais, non é fortuíta; explícase polos estereotipos de xénero e a visión tradicional que 
sobre a familia segue existindo, que non valora nin económica nin socialmente os coidados e a 
crianza, dos que se ocuparon e séguense ocupando de forma maioritaria as mulleres (Carrillo, 
2011; Hernández, 2015). As mulleres están en desvantaxe na nosa sociedade, e non recoñecelo é 
duplicar esa desvantaxe. No ámbito da xustiza, os operadores xudiciais constrúen, respecto dos 
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conflitos que se presentan nos xulgados, unha versión xudicial na que se extractan das historias 
presentadas o que consideran relevante -segundo as ideas que teñen das normas xurídicas- e 
tradúceno á linguaxe do dereito (Smale, Tuson e Statham, 2003; Cuberlo e Del Sol, 2010). A 
inxustiza non vén necesariamente das institucións, senón dos trazos de comportamento (prác-
ticas) das persoas. Son os actores ao redor dos deseños das axendas de políticas públicas e dos 
procesos xudiciais os que producen e reproducen as desigualdades rexistradas na estrutura 
social (Baeza, 2012; Sen, 2009, citado por Hernández, 2015; Antón Hurtado, 2020). 

5. Reflexións finais

Desde o feminismo expúxose como as mulleres e os homes experimentan a familia de 
diferentes maneiras e redefiníronse os estudos de familia, revelando como o dereito de familia, 
é unha das principais institucións de xénero que moldea as identidades sociais e distribúe dere-
itos e responsabilidades, forxando relacións de poder no seo da familia. Precisamente o femi-
nismo desvela o rumbo patriarcal das leis, políticas e institucións. As mulleres quixeron ser tra-
tadas como iguais aos homes e viron o dano dos roles de xénero e, con todo, aceptaron en gran 
medida a prioridade sobre a maternidade e o coidado dos demais que estes roles impuxéronlles.

A pesar das transformacións sociais e familiares, no noso país, do mesmo xeito que na 
maioría das sociedades europeas, as nais seguen sendo consideradas como as principais e máis 
importantes coidadoras, representando maioritariamente as custodias exclusivas. A obrigación 
de alimentos que debe exercer o proxenitor non custodio é un dos puntos máis complicados en 
moitas separacións e aínda non se logrou un avance nos principios comúns de obrigatoriedade 
da pensión de alimentos aos fillos menores, a súa duración, cálculo e requisitos. De feito, as 
pensións de alimentos, tras a separación ou divorcio matrimonial, ou ruptura da relación de 
feito que unía aos proxenitores, poden verse incumpridas con facilidade, polo que é necesario 
prover os mecanismos que poidan prever como se vai a facer fronte a este deber de alimentos 
por parte dos proxenitores. 

As novas formas de familia esixen compromisos políticos para construír unha axenda 
que ofreza respostas aos novos escenarios que implica o posdivorcio e as súas consecuencias 
nas condicións sociais e económicas das familias monoparentais. Para iso, desde as institucións 
débese traballar en políticas e leis que recoñezan o valor non só económico senón social e cul-
tural que representan os coidados e a crianza.
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