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PARELLES DE FET I DECLARACIÓ D’INSOLVÈNCIA

Lídia Arnau i Raventós

Departament de Dret Civil, Universitat de Barcelona

S u m a r i

I. Les parelles de fet a la Llei 22/2003, de 9 de 
juliol, concursal. Delimitació de qüestions

La previsió de mecanismes especials de protecció dels creditors dels membres 
d’una unió estable de parella és una qüestió de la qual poca cosa s’ha dit.1 Més 
enllà de constatar l’especial protecció que pot representar l’establiment d’un 
règim particular de responsabilitat per supòsits concrets (vegeu, per exemple, 
la solidaritat ex art. 5 i 24 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de 
parella),2 qualsevol intent d’aplicar a les parelles de fet expedients de naturalesa 
clarament tuïtiva respecte dels creditors, previstos legalment només en el cas que 
el deutor sigui una persona casada, demana una anàlisi prèvia de la identitat de raó 
entre ambdós supòsits per tal de defensar, si escau, aquella aplicació per analogia.3

La Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, ofereix elements d’una rellevància 
indubtable en aquest tema. A partir de la consideració de la parella estable 

1 Vegeu, com a treball més recent que tracta de la qüestió, Puig i Ferriol, Lluís: “Matrimoni-
Unió estable de parella: aspectes problemàtics”, Revista Jurídica de Catalunya, núm. 3, 2004, 
pàg. 669-673.
2 Aquests preceptes estableixen la responsabilitat solidària dels membres de la parella per 
les despeses comunes; si passa altrament, respon del deute qui ha contret l’obligació. Vegeu 
Mirambell i Abancó, Antoni: “La situació d’unions estables de parella”, a Badosa i Coll, Ferran 
(dir.): Manual de Dret civil català, Barcelona: Marcial Pons, 2003, pàg. 493-496. Es confi gura 
l’ius variandi que atorguen aquells preceptes com un mecanisme de protecció dels creditors, a 
Solé Resina, Judith: “Les unions estables de parella”, a Gete-Alonso, M. Carmen; Ysàs Solanes, 
Maria i Solé Resina, Judith: Situacions de convivència diferents al matrimoni, Barcelona: 
Cálamo, 2003, pàg. 186 in fi ne i pàg. 187.
3 En aquests termes es planteja l’aplicació dels articles 11 i 12 del Codi de família a les unions 
estables de parella a Puig i Ferriol, Lluís: op. cit., pàg. 669-673.
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del deutor com una “persona especialment relacionada amb el concursat” (art. 
93.1.1 de la Llei concursal), del nou règim concursat se segueixen dos efectes 
particularment destacables: en primer lloc, la rescindibilitat dels actes dispositius 
onerosos celebrats entre els membres de la parella que, llevat de prova en contrari, 
es presumeixen perjudicials (art. 71.1 i 71.3.1); en segon lloc, la submissió dels 
crèdits dels quals, davant el concursat, fos titular la seva parella en un règim 
particular: es qualifi quen de “subordinats” (art. 92.5) i són relegats al darrer lloc 
en la jerarquització dels crèdits i en l’ordre en el seu pagament (art. 158.1). 

Un cop analitzades les qüestions que suggereixen aquella rescindibilitat i 
aquesta subordinació, es proposa fer esment del que estableix l’article 78.3 de la 
Llei concursal en matèria d’adquisicions amb pacte de supervivència. Coneguda 
la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de febrer de 
2003,4 esdevé inevitable la referència al contingut d’aquell precepte i obligada la 
valoració de la seva aplicabilitat eventual en cas de concurs d’una persona amb 
una parella de fet. És clar que la qüestió demanarà una refl exió prèvia sobre 
l’aplicació de l’article 78.3 a Catalunya.

II. La parella com a “persona especialment relacionada
 amb el concursat”

L’article 93 de la Llei concursal enumera els subjectes que considera, tal 
com s’anticipa a l’encapçalament, “persones especialment relacionades amb el 
concursat”. Pel que fa al concursat persona física, el precepte atribueix aquesta 
consideració, en primer terme: 

“al cònjuge del concursat o qui ho hagués sigut dins dels dos anys anteriors 
a la declaració de concurs, o les persones que convisquin amb anàloga relació 
d’afectivitat o haguessin conviscut habitualment amb ell dins dels dos anys 
anteriors a la declaració del concurs”.5 

4 RJ 2003/4576.
5 La Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, esdevé la fi ta d’un llarg seguit d’intents de reforma 
de la legislació concursal. La previsió d’un precepte que consideri determinades persones 
com a especialment relacionades amb el concursat no apareix fi ns a l’Avantprojecte de 1995. 
L’havien precedit l’Avantprojecte de llei de concurs de creditors de 1959 i l’Avantprojecte de 
1983. El primer va ser redactat per la Subsecció de la Secció de Justícia de l’Institut d’Estudis 
Polítics, presidida per Joaquín Garrigues (vegeu-ne la seva reproducció a La reforma del derecho 
concursal, Madrid: Consejo General de los Colegios Ofi ciales de Corredores de Comercio, 1987, 
Cuadernos de Derecho y Comercio. Monográfi co, pàg. 100). El segon va ser redactat per una 
ponència especial de la Comissió General de Codifi cació, presidida per Manuel Olivencia, 
revisat i aprovat per la Secció de Dret Mercantil, amb la col·laboració de les seccions de Dret 
Civil i Dret Processal (vegeu-ne el text a La Reforma…, op. cit., pàg. 282). L’intent següent va 
ser representat per l’Avantprojecte de llei concursal de 1995, proposta redactada per Ángel 
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En seu concursal, doncs, sembla que es parteix de l’equiparació entre matrimoni 
i unió de fet a l’efecte de considerar establert un vincle “especial” entre els seus 
membres. Una lectura més atenta del precepte, però, permet constatar que ni 
l’equiparació és perfecta ni es redueix, únicament i exclusivament, a aquestes 
modalitats convivencials. La qüestió parteix de la literalitat de la norma, que al 
nostre entendre deixa en evidència una redacció no gaire adequada: mentre que 
queda clar que és una persona especialment relacionada amb el concursat qui 
en sigui el seu cònjuge en el moment de la declaració del concurs, o qui ho era 
en els dos anys anteriors, en relació amb altres situacions convivencials aquests 
límits temporals no apareixen tan defi nits. De la dicció literal de l’article 93.1.1 
se segueix que també s’identifi ca aquest vincle especial amb la persona amb qui 
el concursat constitueix, en temps de declarar-se la insolvència, una parella de 

Rojo Fernández (se’n pot consultar el text íntegre al suplement del Boletín de Información del 
Ministerio de Justicia e Interior, núm. 1768, de 15 de febrer de 1996, i a Aguilera Anegón, Gonzalo: 
El Anteproyecto de Ley Concursal y el Registro de la Propiedad (borrador del Anteproyecto de 
1995), Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Centro de 
Estudios Registrales, 1997, pàg. 237 i s.). L’article 127 d’aquest text establia: “1. Son personas 
especialmente relacionadas con el deudor persona natural las siguientes: 1º El cónyuge del 
deudor o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso; 2º 
Los ascendientes o descendientes del deudor o de cualquiera de las personas a que se refi ere el 
número anterior; 3º Los hermanos del deudor o de cualquiera de las personas a que se refi eren los 
números anteriores; 4.º Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos 
del deudor; 5º Las personas que convivan habitualmente con el deudor o quien hubiera convivido 
habitualmente dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, salvo que fueran 
titulares de crédito con privilegio especial”. L’article 92.1 de l’Avantprojecte de 2001 va reproduir 
literalment l’article 127 transcrit (vegeu-ne el text a García Villaverde, Rafael; Alonso Ureba, 
Alberto i Pulgar Ezquerra, Juana (dir.): Estudios sobre el Anteproyecto de Ley concursal de 2001, 
Madrid: Dilex Editorial, 2002, pàg. 406). 
A part d’això, l’article 92 del Projecte de llei concursal de 2002 es va pronunciar en uns termes 
semblants als que es van emprar en els avantprojectes precedents: “1.- Se consideran personas 
especialmente relacionadas con el concursado persona natural: 1º El cónyuge del concursado 
o quien lo hubiere sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso; 2.- Los 
ascendientes, descendientes y hermanos del concursado o de cualquiera de las personas a 
que se refi ere el número anterior; 3.- Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y 
de los hermanos del concursado; 4º Las personas que convivan de hecho con el concursado o 
hubieran convivido habitualmente con él dentro de los dos años anteriores a la declaración del 
concurso” (vegeu-ne el text a Boletín Ofi cial de las Cortes Generales, Congrés dels Diputats, 
VII  Legislatura, Sèrie A: Projectes de llei, 23 de julio de 2002, núm. 101-1). Va obeir a una 
esmena del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió la reubicació de les parelles de 
fet a l’apartat primer del precepte. Així es permetia, per aplicació dels apartats següents, que 
els ascendents, descendents, germans i els cònjuges de tots ells, de la parella del concursat 
rebessin també la consideració de persona especialment relacionada amb el deutor. En un 
altre cas, es produïa una evident discriminació entre matrimoni i parella de fet, en detriment 
del primer (vegeu l’esmena núm. 511, a Boletín Ofi cial de las Cortes Generales, Congrés dels 
Diputats, VII Legislatura, Sèrie A, de 2 de desembre de 2002, número 101-15, pàg. 289).
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fet; seria qui “conviu amb anàloga relació d’afectivitat” amb el concursat. Aquesta 
referència a la convivència qualifi cada per una relació afectiva semblant a la 
matrimonial permet reconduir el supòsit a les unions more uxorio.6 El precepte 
dóna cabuda tot seguit als qui “[…] hubieran convivido habitualmente con él 
dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso”,7de manera que 
es planteja el següent: si a l’empara d’aquest canvi d’expressió (convivència 
amb relació d’afectivitat anàloga a la matrimonial vs. convivència habitual)8 es 

6 Les idees de convivència i de relació afectiva anàloga o semblant a la matrimonial són 
inherents al concepte d’unió estable de parella i trasllueixen en tots els preceptes dels diferents 
ordenaments autonòmics que han regulat la institució. Així, a l’article 1 de la Llei 10/1998, 
de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d’unions estables de parella, es manifesta: “Les 
disposicions d’aquest capítol s’apliquen a la unió estable d’un home i una dona, ambdós majors 
d’edat que, sense impediment per a contreure matrimoni entre si, hagin viscut maritalment, com 
a mínim, un període ininterromput de dos anys o hagin atorgat escriptura pública manifestant 
la voluntat d’acollir-se al que s’ hi estableix […]”; i a l’article 19: “Les disposicions d’aquest capítol 
s’apliquen a les unions estables de parelles formades per persones del mateix sexe que convisquin 
maritalment i manifestin la voluntat d’acollir-s’ hi en la forma que s’ hi preveu”.
Vegeu també els articles 1 i 3.1 de la Llei 6/1999, de 26 de març, del Parlament d’Aragó, 
relativa a parelles estables no casades; l’article 2.1 i 2.2 de la Llei foral 6/2000, de 3 de juliol, 
del Parlament de Navarra, d’igualtat jurídica de les parelles estables; l’article 1.1 de la Llei 
1/2001, de 6 d’abril, de les Corts Valencianes, de regulació de les unions de fet; l’article 1 de 
la Llei 18/2001, de 19 de desembre, del Parlament Balear, de parelles estables; l’article 1 de 
la Llei 11/2001, de 19 de desembre, de l’Assemblea de Madrid, de regulació de les unions de 
fet; l’article 3 de la Llei 4/2002, de 23 de maig, del Principat d’Astúries, de parelles estables; 
l’article 3.1 de la Llei 5/2002, de 16 de desembre, del Parlament d’Andalusia, de parelles de fet; 
l’article 1 de la Llei 5/2003, de 6 de març, del Parlament de les Illes Canàries, de regulació de les 
parelles de fet; l’article 2.1 i 2.2 de la Llei 5/2003, de 20 de març, de l’Assemblea d’Extremadura, 
de parelles de fet; l’article 2 de la Llei 2/2003, de 7 de maig, del Parlament Basc, reguladora de 
les parelles de fet.
7 Aquesta referència als dos anys, com a límit temporal de les relacions convivencials 
afectables per l’article 93.1.1, creiem que té una estreta relació amb el règim de les accions de 
reintegració de la massa activa, que permet rescindir els actes perjudicials realitzats dins dels 
dos anys anteriors a la declaració del concurs.
8 Pensem, per exemple, en els estats convivencials que poden constituir-se a l’empara de la Llei 
19/1998, de 28 de desembre, del Parlament de Catalunya, de situacions convivencials d’ajuda 
mútua. Certament, la noció de convivència habitual és present en la defi nició que es fa d’aquest 
model a l’article 1 de la Llei: “Les disposicions d’aquesta Llei són aplicables a les relacions de 
convivència de dues persones o més en un mateix habitatge habitual que sense constituir una 
família nuclear, comparteixen, amb voluntat de permanència i d’ajuda mútua, les despeses 
comunes o el treball domèstic […]”. Àdhuc hi tindrien cabuda les situacions convivencials 
derivades d’un pacte d’acolliment dels que preveu la Llei 22/2000, de 29 de desembre, del 
Parlament de Catalunya, d’acolliment de persones grans. En aquest sentit, l’article 2 disposa 
que: “Persones acollidores i acollides conviuen en un mateix habitatge habitual, sigui el de les 
persones acollidores sigui el de les acollides, amb l’objecte que els primers tinguin cura dels 
segons, els donin aliments, els prestin assistència, els procurin el benestar general, i els atenguin 
en situacions de malaltia”.
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pot aplicar el precepte a situacions convivencials diferents de les que hem vist: 
així doncs, a situacions de convivència sense relació afectiva o amb una relació 
afectiva no equiparable a la conjugal (així, a la relació derivada d’amistat o 
companyonia; arg. ex art. 2.1 de la Llei 19/1998, de 28 de desembre, de situacions 
convivencials d’ajuda mútua); si, essent possible l’anterior, aquesta possibilitat es 
limitaria a relacions passades, però no presents en el moment de la declaració 
del concurs (“[…] hubieran convivido […]”), i, fi nalment, si les unions de fet ja 
dissoltes o extingides encaixarien en aquests supòsits de “convivència habitual” 
pretèrita. En aquest punt, el recurs als antecedents és poc aclaridor. Val a dir, 
en aquest sentit, que a l’Avantprojecte de llei concursal de 1995, i després al del 
2001, s’hi mencionaven les persones que convisquessin de manera habitual amb 
el concursat en el moment de la declaració i les que hi haguessin conviscut al 
llarg dels dos anys anteriors.9 Pel que fa a la doctrina que comenta l’article 93.1.1, 
el cert és que redueix de manera unànime el supòsit de fet que s’hi preveu als 
cònjuges i als membres d’una unió estable de parella, sense arribar ni tan sols 
a plantejar-se fi ns a quin punt la literalitat del precepte permetria aplicar-lo a 
situacions convivencials diferents.10 Compartim aquesta restricció, tal vegada 
que, essent ja difícilment justifi cables les conseqüències que se segueixen de 
l’especial vinculació ex article 93 per al cònjuge, la parella de fet i els parents del 
concursat, l’extensió del règim a altres subjectes sense aquest vincle afectiu o 
familiar esdevindria quelcom abusiu i inadmissible.11

Anticipats aquells efectes (en especial, la rescindibilitat ex art. 71 i la 
subordinació ex art. 92), queda per esbrinar el sentit o signifi cat d’aquesta 
“consideració”. La qüestió no és sobrera; ans al contrari, ens sembla d’un 

9 Vegeu supra nota 5. Per la seva banda, l’exposició de motius de la Llei 22/2003 empra també 
termes molt genèrics: “[…] La subordinación por motivo de especiales relaciones personales con 
el concursado no se basa sólo en las de parentesco o de convivencia de hecho […]”.
10 Vegeu, en aquest sentit, Garrido, José María: “La graduación de créditos”, a Rojo, Ángel (dir.): 
La reforma de la legislación concursal, Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Marcial Pons, 2003, pàg. 241; Alonso Ledesma, Carmen: “Delimitación 
de la masa pasiva: las clases de créditos y su graduación”, a García Villaverde, Rafael; Alonso 
Ureba, Alberto i Pulgar Ezquerra, Juana: Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 
22/2003 y de la Ley 8/2003, para la reforma concursal, Madrid: Dilex, 2003, pàg. 403; Herrea 
Cuevas, Edorta: Manual de la reforma concursal, Bilbao: Europa Temática, 2003, pàg. 477; 
López Molina, Pilar: “Comentario al artículo 93”, a Palomar Olmeda, Alberto: Comentarios 
a la legislación concursal, Madrid: Dykinson, 2003, pàg. 858; Mercadal Vidal, Francisco: 
“Comentario al artículo 93”, a Sala, A.; Mercadal, F. i Alonso-Cuevillas, J.: Nueva Ley Concursal, 
Barcelona: Bosch, 2003, pàg. 456; Béjar, Javier: “Comentario al artículo 93”, a Fernández-
Ballesteros, Miguel Ángel (coord.): Derecho concursal práctico. Comentarios a la nueva Ley 
Concursal, Madrid: Iurgium, 2004, pàg. 473.
11 Propugna una interpretació restrictiva del precepte Blascó Gascó, Francisco de P.: Prelación 
y pago a los acreedores concursales. Elcano: Aranzadi, 2004, pàg. 158.
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interès especial perquè enllaça amb la del fonament de la previsió legal i en pot 
determinar la seva efectivitat. A tall de pressupòsit, ens sembla evident que, 
per si mateixa, l’expressió “se considerarán” indica poca cosa sobre el possible 
caràcter presumptiu o reglamentari del que estableix la norma; dit d’una altra 
manera: fora de context, l’expressió ens sembla insufi cient per defensar una 
cosa o una altra.12 Tanmateix, les conseqüències de l’alternativa són evidents: 
propugnar la naturalesa presumptiva del contingut de l’article 92 implicaria 
tant com reconèixer la possibilitat d’aportar una prova en contra de l’especial 
relació que es presumeix13 i enervar els efectes d’aquesta consideració. El 
caràcter simplement reglamentari de la disposició no permetria una estratègia 
semblant: es tractaria, talment, d’una disposició d’ius cogens que declararia de 
manera incondicional una especial qualitat subjectiva o relació personal per 
raó de dades objectives com són, en aquest cas, el vincle familiar o el que genera 
la convivència.

Els antecedents ens acosten a aquesta darrera opció,14 que, a més, també rep 
l’aval d’altres preceptes del text vigent que, obeint a la voluntat del legislador 
de presumir quelcom, empren una redacció inequívoca.15 Com s’ha dit, però, 
la lectura de l’article 93 no pot fer-se de manera aïllada, sinó en el context dels 
preceptes que desenvolupen els efectes del que s’hi estableix. I el més immediat 
és, paradoxalment, el que el precedeix, que declara el caràcter subordinat 
dels crèdits dels quals fossin titulars les persones especialment relacionades 

12 Sobre l’expressió genèrica “es considerarà” com a indicativa d’una presumpció iuris tantum, 
vegeu Puig Ferriol, Lluís: “Comentari a l’article 40 del Codi de família”, a Egea i Fernández, 
Joan i Ferrer i Riba, Josep: Comentaris al Codi de família, a la Llei d’unions estables de parella i a 
la Llei de situacions convivencials d’ajuda mútua, Madrid: Tecnos, 2000, pàg. 227. 
13 Article 385.3 de la Llei d’enjudiciament civil: “Las presunciones establecidas por la ley 
admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo prohíba”.
14 L’article 127 de l’Avantprojecte de llei de 1995 emprava una expressió més rotunda: en 
comptes de “se considerarán”, deia simplement que “son personas especialmente relacionadas 
en el deudor...”.
15 El precepte més il·lustratiu en aquest sentit és, precisament, el mateix article 93, que en el 
seu darrer apartat estableix: “Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente 
relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a 
cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición 
se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso”. L’incís 
“salvo prueba en contrario” no apareixia a l’article 127.3 de l’Avantprojecte de 1995, que fora 
d’això, presentava la mateixa redacció que l’article 93.3 vigent (vegeu Aguilera Anegón, 
Gonzalo: op. cit., pàg. 301).
Vegeu també els articles 71.2 (“El perjuicio patrimonial se presume sin admitir prueba en 
contrario […]), 71.3 (“Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume […]”) i 78 
(“Declarado el concurso de persona casada en régimen de separación de bienes, se presumirá en 
benefi cio de la masa, salvo prueba en contrario […]”).
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amb el concursat (art. 92.5). Més enllà, l’article 71 estableix la rescindibilitat 
dels actes dispositius onerosos celebrats entres aquelles persones i el 
concursat, de la mà d’una presumpció iuris tantum de perjudici per a la 
massa activa. S’intueix, doncs, una idea soterrada, barreja de connivència, 
d’acord fraudulent, d’actuació perjudicial, de coneixement efectiu o potencial 
de l’estat econòmic del concursat dels parents…, que diríem que explica el 
perquè del règim previst als articles 92 i 71. I el cert és que no és possible 
concebre aquestes conductes si no hi ha una relació de certa confiança, 
que creiem que l’article 93 identifica entre els qui comparteixen un vincle 
afectiu o familiar. La lògica del raonament, però, hauria de permetre també 
el reconeixement de supòsits en què el parentiu o l’afectivitat no comporten 
ni confiança ni complicitat, supòsits que no s’haurien de marginar, atès que, a 
més de possibles, són probables.16 Per això, in abstracto i des de la perspectiva 
en què s’analitza la qüestió, un cop provada la relació familiar o afectiva, la 
llei hauria de permetre acreditar que, tot i així, no es tracta d’una persona 
especialment vinculada amb el concursat. No sembla, però, que la intenció 
del legislador hagi estat aquesta.17 Més aviat, sobretot a l’empara de la dicció 
literal del precepte, es pot deduir raonablement el contrari: l’establiment 
d’una regulació que no admet cap prova en contrari18 (arg. ex art. 92.1.2: “Se 
considerarán personas especialmente...” vs. art. 92.3: “Salvo prueba en contrario, 

16 Pensem, per exemple, en parents enemistats. A més, quin grau de confi ança i complicitat 
pot arribar a haver-hi entre aquells que, en el moment de la declaració del concurs, estan 
divorciats? Probablement una bona part dels dos anys precedents ex article 93.1 s’hauran 
esmerçat en el mateix procediment de divorci, sobretot si és contenciós, i en tot cas, ben segur 
que en el seu decurs els cònjuges hauran estat separats.
17 La doctrina no és unànime. Sense justifi car-ho, entén establerta una presumpció a 
l’article 93 Cordón Moreno, F.: Proceso concursal. Elcano: Aranzadi, 2003, pàg. 2003. Amb 
referència a l’article 93.1, parla de presumpció iuris et de iure Herrera Cuevas (op. cit., pàg. 477). 
Nega que es tracti d’una presumpció iuris tantum i defensa que es considera automàticament 
els creditors esmentats a l’article 93 com a creditors vinculats Mercadal Vidal, Francisco (op. 
cit., pàg. 455).
18 És clar que sempre és possible acreditar que no es té la relació de parentiu o afectiva que 
al·lega l’administració concursal. Però això, lluny d’esdevenir una prova en contrari del 
fet presumpte, seria, en el context de les presumpcions, un cas de “contraprova”. Més enllà 
d’aquell àmbit, es tractaria simplement d’una circumstància que evidenciaria, en el cas a quo, 
la no-concurrència dels supòsits descrits a l’article 93.1. Creiem que és a aquest supòsit que fa 
referència l’article 97.2 de la Llei concursal, que estableix: “Si el acreedor califi cado en la lista de 
acreedores como especialmente relacionado con el deudor no impugnare en tiempo y forma esta 
califi cación, el juez del concurso, vencido el plazo de impugnación y sin más trámites, dictará 
auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los créditos 
de que aquél fuera titular, ordenando, en su caso, la restitución posesoria y la cancelación de 
los asientos en los registros correspondientes. Quedan exceptuados de este supuesto los créditos 
comprendidos en el número 1 del artículo 91 cuando el concursado sea persona natural”.
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se presumen personas especialmente relacionadas...”).19 Suposant encertada 
aquesta lectura del precepte, el que s’hi disposa s’ha de titllar de criticable, 
ja que al nostre entendre, esdevé injustificadament discriminatori. La simple 
i única concurrència del vincle familiar o afectiu descrit a l’article 93.1 
determina, sense més ni més, un tracte diferencial entre el parent-creditor i 
el creditor-no parent, o, en el seu cas, fa recaure una sospita de perjudici per a 
la massa sobre els actes dispositius onerosos celebrats entre el concursat i la 
persona especialment vinculada. És cert que aquesta presumpció de perjudici 
admet prova en contrari (art. 71.3); també és cert que la subordinació ex 
article 92 és automàtica.

1. El crèdit de la parella com a “crèdit subordinat”
Els crèdits dels quals sigui titular alguna de les persones considerades 

com a especialment relacionades amb el concursat són crèdits subordinats.20 

19 La literalitat d’aquest darrer apartat de l’article 93 permet plantejar-se quin ha de ser el 
contingut de la prova en contrari de la qual es parla. És sufi cient acreditar que no es té cap 
vincle familiar ni afectiu amb el concursat en l’extensió prevista a l’article 93.1? Una resposta 
afi rmativa sembla incoherent i és que ens sembla que l’apartat 3 ja pressuposa la inexistència 
del vincle; en un altre cas, la vinculació especial estaria determinada per l’apartat 1 del 
precepte esmentat, que regia amb independència d’on provingués el crèdit: directament, d’un 
negoci jurídic celebrat entre el concursat i el parent esmentat; de cessió per un altre parent 
(“[…] cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas 
mencionadas en los apartados anteriores […]”). Hi ha qui justifi ca el contingut d’aquesta 
disposició a l’efecte d’evitar el frau a la llei i les simulacions; així, Béjar, Javier: op. cit., pàg. 474. 
D’aquí es deduiria que la prova en contrari hauria de recaure sobre la regularitat de l’acte de 
cessió. Herrera Cuevas (op. cit., pàg. 477) explica el contingut d’aquesta prova en contrari, no a 
l’empara de la presumpta vinculació del cessionari amb el concursat, ni a la de l’acte de cessió, 
sinó a la de l’operació de la qual va sorgir el crèdit: es tractaria d’acreditar que va obeir a les 
condicions normals del mercat (“[…] cabe demostrar la neutralidad económica de su crédito 
para la masa […]”). Aquestes interpretacions, al nostre entendre, no s’adiuen amb la literalitat 
del precepte: exigeix la prova en contrari d’una vinculació especial amb el concursat, i no pas 
d’una presumpta irregularitat en la cessió o en la constitució del crèdit. A més, aquesta lectura 
només serviria per enervar la subordinació del crèdit del cessionari. L’eventual celebració de 
negocis onerosos directament amb el concursat permetria aplicar l’article 71, una aplicació 
possible en la mesura que no s’hauria desvirtuat la vinculació especial que es presumeix a 
l’article 93.3.
La tesi que es defensa, fi xar el contingut de la prova en contrari a l’empara del vincle existent 
entre el cessionari i el concursat, i no pas a la del crèdit, no deixa tampoc de plantejar 
problemes: el principal, que no és exclusiu d’aquest supòsit, és com s’acredita un fet negatiu 
com la inexistència d’una relació especial amb el concursat. 
20 L’Avantprojecte de 1983 desconeixia aquesta categoria; de fet, articulava la prelació dels 
crèdits distingint entre crèdits prededuïbles (art. 283 a 286), crèdits amb privilegi especial 
(art. 287 a 293), crèdits amb privilegi general (art. 294 a 296), crèdits ordinaris (art. 297 i 298) i, 
fi nalment, crèdits amb privilegi especial marítim (art. 299) (vegeu Estudios sobre el…, cit., pàg. 
334 i s.). L’Avantprojecte de 1995 distingia entre crèdits privilegiats (art. 123 a 125), crèdits 
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Aquesta condició o qualitat, atorgada per l’article 92.5,21 s’explica a l’empara 
de la classifi cació que la Llei concursal fa dels crèdits a l’efecte d’ordenar-ne el 
pagament.22 La mateixa noció de subordinació deixa traslluir la seva postergació 
al darrer estadi de la fase liquidatòria. En seu de liquidació tenen preferència, 

ordinaris i “créditos legalmente postergados” (art. 126). L’apartat tercer d’aquest precepte 
atorgava aquell caràcter a “los créditos de que fuera titular persona especialmente relacionada 
con el deudor” (vegeu Aguilera Anegón, Gonzalo: op. cit., pàg. 300). Amb la mateixa dicció que 
l’article 92.5 vigent, vegeu l’article 91.5 de l’Avantprojecte de 2001 (García Villaverde, Rafael; 
Alonso Ureba, Alberto i Pulgar Ezquerra, Juana (dir.): Estudios sobre el…, cit., pàg. 406) i, més 
tard, també l’article 91.5 del Projecte de llei de 2002.
Sobre la categoria de “crèdits postergats” que emprava l’Avantprojecte de 1995, vegeu Blascó 
Gascó, Francisco de P.: Prelación y pago a los acreedores concursales, Elcano: Aranzadi, 2004, 
pàg. 145.
El règim de la subordinació de determinats crèdits, previst a l’Avantprojecte de 2001, és 
qualifi cat com a novetat, i es considera encertat i oportú de preveure’l en el Dictamen del 
Consell d’Estat sobre el contingut de l’Avantprojecte de 2001, de 21 de març de 2002 (vegeu 
Rojo, Ángel (dir.): La reforma de la legislación concursal, Madrid: Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España, Marcial Pons, 2003, pàg. 466).
21 L’article 92 de la Llei concursal estableix que: “Son créditos subordinados: 1º Los créditos 
que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos en la lista de acreedores o que, 
no habiendo sido comunicados oportunamente, sean incluidos en dicha lista por el Juez al 
resolver sobre la impugnación de ésta salvo que se trate de créditos cuya existencia resultare de 
la documentación del deudor, constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento 
judicial, o que para su determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones 
Públicas, teniendo en todos estos casos el carácter que les corresponda según su naturaleza; 2º 
Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos 
los demás créditos contra el deudor; 3º Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos 
los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la 
respectiva garantía; 4º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias; 5º Los créditos 
de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las 
que se refi ere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el número 1 del artículo 91 
cuando el concursado sea persona natural; 6º Los créditos que como consecuencia de rescisión 
contractual resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el 
acto impugnado”.
22 L’article 84 de la Llei concursal distingeix entre crèdits concursals o massa passiva i crèdits 
contra la massa. Els primers es defi neixen per exclusió: són tots aquells que no reben la 
consideració de crèdits contra la massa; aquests, per la seva banda, s’enumeren a l’article 
84.2, en què se’n fa una relació no exhaustiva (arg. ex art. 84.2.11: “Tienen la consideración de 
créditos contra la masa: Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley atribuya expresamente tal 
consideración”). Els crèdits contra la massa gaudeixen d’un règim especial en cas de liquidació, 
atès que l’article 154 ordena de satisfer-los preferentment als crèdits concursals. Aquests es 
classifi quen en crèdits privilegiats, ordinaris i subordinats (art. 89). Els primers, que poden 
ésser crèdits amb un privilegi especial (art. 90) o general (art. 91), són els que la Llei reconeix 
expressament com a tals (art. 89.2 in fi ne). Els subordinats, com tothom sap, s’enumeren a 
l’article 92, mentre que els ordinaris es defi neixen per exclusió: seran tots aquells que no reben 
la qualifi cació legal de crèdits privilegiats o subordinats (art. 89.3).
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en primer lloc, els anomenats crèdits contra la massa, i a continuació, són 
atesos la resta de crèdits concursals (arg. ex art. 154 de la Llei concursal).23 És 
en aquest context liquidatori que la relació de crèdits que conté l’article 92 de la 
Llei concursal adquireix un valor afegit, atès que, d’acord amb l’article 158.2, el 
seu pagament es realitzarà per l’ordre que estableix aquell precepte i, si escau, a 
prorrata dins de cada supòsit.

A més de la pèssima posició que ocupen els subordinats en la jerarquia de 
crèdits, aquesta subordinació té altres conseqüències, diguem-ne, col·laterals: 
així, els titulars de crèdits subordinats no tenen dret de vot en la junta de 
creditors que, si escau, haurà d’aprovar el conveni (art. 122.1.1),24 ni poden 

23 Els crèdits concursals també són objecte d’una prelació o jerarquia que determina l’ordre 
que s’ha de seguir per satisfer-los: un cop satisfets els crèdits contra la massa, cal satisfer 
els crèdits amb privilegi especial, els crèdits amb privilegi general, els crèdits ordinaris i, en 
darrer terme, els crèdits subordinats (art. 155, 156, 157 i 158).
24 Així, a De La Cuesta Rute, José M.: El convenio concursal (Comentarios a los artículos 98 a 141 
de la Ley Concursal), Elcano: Aranzadi, 2004, pàg. 154 i 155; Cordón Moreno, F.: op. cit., pàg. 156; 
Herrera Cuevas, Edorta: op. cit., pàg. 478. Segons aquesta autora, la negació del dret de vot als 
creditors subordinats esdevé una mena de confessió legislativa de la poca confi ança que es té 
en el fet que arribin a cobrar; altrament, seria difícilment justifi cable aquest desconeixement 
del dret de vot o d’adhesió (op. cit., pàg. 474, nota 282). Reconeixen, però, als titulars de crèdits 
subordinats el dret d’assistència i de veu (arg. ex art. 118.1 de la Llei concursal), Béjar, Javier: op. 
cit., pàg. 471; Blascó Gascó, F.: op. cit., pàg. 148. Segons aquest darrer autor, el desconeixement 
del dret de vot a aquests creditors comporta el desconeixement del d’adhesió (art. 108). A 
part d’això, tot i que no podrien oposar-se a l’aprovació del conveni (arg. ex art. 128.1, segon 
paràgraf), sí que estarien legitimats, però, per denunciar les infraccions legals de què parla el 
tercer paràgraf d’aquell precepte i provocar el rebuig judicial del conveni, d’acord amb el que 
preveu l’article 131 (vegeu op. cit., pàg. 149).
Els efectes del conveni respecte dels creditors subordinats, una vegada aprovat, s’estableixen 
als articles 134.1 i 136 de la Llei concursal. El primer article estableix que: “1. El contenido del 
convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos 
que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque, por cualquier causa, no hubiesen 
sido reconocidos. […] Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y 
esperas establecidas en el convenio para los ordinarios, pero los plazos de espera se computarán a 
partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de estos últimos. Queda a salvo la facultad 
de aceptar, conforme a lo previsto en el artículo 102, propuestas alternativas de conversión de 
sus créditos en acciones participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos” (l’art. 102 
de la Llei concursal estableix el règim de les propostes amb continguts alternatius que pot 
arribar a incloure el conveni, disposa que cal preveure quina serà l’aplicable en cas de manca 
d’exercici de la facultat d’elecció, i atorga aquesta facultat als creditors afavorits, que l’hauran 
d’exercir de manera individual en la mateixa junta de creditors o en el termini previst en el 
mateix conveni. La possibilitat d’incloure en el conveni propostes alternatives adreçades a 
tots els creditors o als d’alguna classe és reconeguda a l’art. 100.2. És aquest precepte el que 
expressament dóna cabuda, dins d’aquelles alternatives, a l’oferta de conversió dels crèdits en 
accions, participacions o quotes socials, o en crèdits participatius).
Per la seva banda, l’article 136, intitulat “Efi càcia novatòria”, disposa que: “Los créditos de 
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actuar com a representants d’altres creditors (art. 118.2). A part d’això, la manca 
d’impugnació per aquests creditors, en temps i forma, de la seva qualifi cació 
com a persona especialment relacionada amb el concursat determina la 
cancel·lació de les garanties que s’haguessin constituït en garantia dels seus 
crèdits (art. 97.2).25

La principal qüestió que planteja el règim de la subordinació és la seva 
operativitat; dit d’una altra manera, si la qualifi cació d’un crèdit com a 
subordinat és automàtica i ope legis, o si, en canvi, s’ofereix algun expedient 
que permeti enervar aquesta qualifi cació. La dicció literal del precepte (“Son 
créditos subordinados...”) sembla que no deixa cap marge d’opció.26 Essent 
així, el cert és que l’opció legal sembla justifi cada en un grau divers atesos els 
diferents supòsits que recull l’article 92. Mentre que el dels crèdits subordinats 
ex contractu (art. 93.2) troba fonament en la mateixa autonomia de la voluntat, 
sembla que la subordinació dels crèdits derivats de l’exercici d’accions de 
reintegració (art. 92.6) i la dels crèdits comunicats amb retard (art. 92.1) obeeix 
a un propòsit sancionador; així, contra el creditor que va actuar de mala fe o 
que va mostrar negligència a l’hora de comunicar el seu crèdit.27 Per la seva 
banda, la subordinació dels crèdits per interessos (art. 92.3) sembla que es 
fonamenta, de manera discutible, en la voluntat de no fer de pitjor condició el 
crèdit sense interessos o amb interessos inferiors als meritats per altres,28 tot 
imposant als titulars d’aquests darrers un sacrifi ci qualifi cat de raonable per 
raó del concurs.29 A part d’això, el caràcter subordinat dels crèdits per multes i 

los acreedores privilegiados que hubiesen votado a favor del convenio, los de los acreedores 
ordinarios y los de los subordinados quedarán extinguidos en la parte a que alcance la quita, 
aplazados en su exigibilidad por el tiempo de espera y, en general, afectados por el contenido del 
convenio”. Vegeu, sobre aquest particular, Carrasco-Perea, Ángel i Moratiel Pellitero, Esther: 
“Dos paradojas del convenio concursal: efi cacia liquidativa y efi cacia novatoria”, Actualidad 
Jurídica Aranzadi, núm. 614, 4 de març de 2004, pàg. 4 i 5.
25 Vegeu la reproducció d’aquest precepte a la nota 18 d’aquest treball.
26 Parla de subordinació ope legis i de crèdits antiprivilegi Herrera Cuevas (op. cit., pàg. 389 i 
392). També defensen que és un supòsit de qualifi cació automàtica Mercadal Vidal, Francisco 
(op. cit., pàg. 455) i Blascó Gascó, F. (op. cit., pàg. 150).
27 Béjar, Javier: op. cit., pàg. 470 i 471; Herrera Cuevas, Edorta: op. cit., pàg. 475; Alonso 
Ledesma, Carmen: op. cit., pàg. 398; Blascó Gascó, F.: op. cit., pàg. 151, 152 i 154. Justifi ca el 
supòsit atenent criteris procedimentals Álvarez Caperochipi, José Antonio: El Registro de la 
Propiedad y las preferencias del crédito en la ejecución y en el concurso (Especial estudio de la 
nueva ley concursal), Granada: Comares, 2004, pàg. 242.
28 Béjar, Javier: op. cit., pàg. 471. L’exposició de motius de la Llei justifi ca la subordinació a 
l’empara del caràcter “accessori” dels crèdits per interessos (vegeu l’apartat V, paràgraf tercer). 
En la mateixa línia, Alonso Ledesma, Carmen: op. cit., pàg. 390; Blascó Gascó, F.: op. cit., pàg. 
153.
29 Així ho considera Mercadal Vidal, Francisco: op. cit., pàg. 452.
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sancions pecuniàries és tributari d’una tendència ja seguida en l’àmbit penal i 
fi scal.30

Sens dubte, l’apartat 92.5 és el més criticable i criticat.31 La Llei concursal 
atorga el caràcter de subordinats a determinats crèdits, no per raó de la causa o 
de circumstàncies objectives de l’obligació, sinó per raó de la condició personal 
dels titulars,32 considerats a l’article 93 com a persones especialment vinculades 
amb el concursat. Per tant, és només aquell vincle el criteri determinant de la 
subordinació. Sense obviar la crítica del precepte, una part de la doctrina ha 
intentat justifi car l’opció legal limitant-la a supòsits determinats (així, a casos 
d’infracapitalització nominal de les societats de capital),33 mentre que altres la 
consideren encertada per impedir que els creditors “genuïns” es vegin perjudicats 
per la concurrència de creditors aparents o fraudulents; de fet, es constata a la 
pràctica com a freqüent i probable la constitució de crèdits d’aquesta semblança 
a favor de parents en supòsits de difi cultat econòmica.34 El cert és, però, que la 
confi guració legal de la subordinació ex article 92.5 no s’adiu a cap d’aquests 
esquemes: el precepte no es limita a supòsits determinats, sinó que, sigui quina 
sigui la naturalesa del crèdit, regeix sempre que el seu titular encaixi a l’article 93. 
Ni tan sols adopta la forma de presumpció iuris tantum que permeti acreditar, tot 
i tractar-se d’un creditor especialment vinculat amb el concursat, la regularitat i 
neutralitat de l’operació.35 Només una interpretació certament forçada, i per això 

30 Béjar, Javier: op. cit., pàg. 471; Herrera Cuevas, Edorta: op. cit., pàg. 476.
31 De fet, al llarg de la tramitació parlamentària del text vigent hi va haver més d’un intent 
de suprimir l’article 91.5 del Projecte de llei (vegeu a Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Congrés dels Diputats, VII Legislatura, Sèrie A, núm. 101-15: esmena número 29, del 
Grup Parlamentari Mixt (pàg. 108) i esmena núm. 511 del Grup Parlamentari Català de 
Convergència i Unió (pàg. 289)).
32 Vegeu Álvarez Caperochipi, José Antonio: op. cit., pàg. 242. Aquest autor defensa que la 
subordinació, més que un motiu de delimitació dels crèdits en funció de la causa, és un recurs 
tècnic i procedimental per preservar la coherència del procediment concursal.
33 Així, Mercadal Vidal, Francisco: op. cit., pàg. 453.
34 Així, Béjar, Javier: op. cit., pàg. 472.
35 Al nostre entendre, no es pot confondre la possibilitat d’aportar prova en contrari de la 
vinculació especial amb el concursat (arg. art. 93) amb la d’aportar prova en contrari de la 
irregularitat o “anormalitat” del crèdit vinculat (art. 92.5). Discriminar ambdues hipòtesis 
permetria, per exemple, que el parent creditor provés la neutralitat del seu crèdit, enervantaixí 
la qualifi cació de subordinat (fi guraria, aleshores, a la massa passiva com a ordinari o, 
àdhuc, privilegiat), i que no obstant això, conservés la consideració de persona especialment 
vinculada a l’efecte de l’article 71 de la Llei.
Entenen que la forma més encertada de confi gurar el supòsit hauria estat establir una 
presumpció iuris tantum Mercadal Vidal, Francisco (op. cit., pàg. 455) i Pantaleón Prieto, 
Fernando (“De la clasifi cación de los créditos”, a Fernández de la Gándara, Luis i Sánchez 
Álvarez, Manuel María: Comentarios a la Ley Concursal, Barcelona: Marcial Pons, 2004, 
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mateix poc convincent, dels preceptes que estableixen el règim d’impugnació de 
la llista de creditors obriria una escletxa, i ho faria a l’empara de l’article 96.3, 
que permet el recurs basat en la classifi cació incorrecta dels crèdits. Es tractaria, 
d’una manera o d’una altra, de desvirtuar el suposat fonament de la subordinació 
(així, provant que, tot i el parentiu o afectivitat, l’operació obeïa a criteris 
corrents del mercat).36 En tot cas, encara que aquests i altres esforços certament 
afavoreixen resultats poc reeixits, es justifi quen per raó de la mateixa manca de 
justifi cació que té subordinar determinats crèdits per raó, exclusivament, de la 
relació personal existent entre el seu titular i el concursat, i a més, fer-ho sense 
oferir obertament a aquest creditor l’oportunitat d’acreditar que aquell vincle 
afectiu o familiar no va tenir cap incidència en la constitució del crèdit. Només 
convé afegir que la situació del supòsit en el penúltim apartat de l’article 92, d’una 
rellevància indubtable en l’ordre dels pagaments (arg. ex art. 158.2), ens sembla 
arbitrària, en la mateixa mesura que considerem injustifi cada la subordinació 
automàtica.

pàg. 539). En tot cas, es manifesta en contra de l’automatisme de l’article 92.5 i reclama, com a 
pressupòsit de la subordinació, l’acreditació prèvia d’una conducta dolosament o culposament 
perjudicial per als creditors, duta a terme per les persones especialment relacionades amb 
el deutor, Alonso Ledesma, Carmen: op. cit., pàg. 392 i s., i 391 per a referències de dret 
comparat que avalen la seva proposta. En canvi, hi ha també qui propugna l’oportunitat de 
la subordinació automàtica al·legant que és preferible aquest mecanisme a la introducció de 
normes que requereixin l’exercici correcte de la discrecionalitat judicial. Vegeu, amb aquestes 
paraules, Garrido, José María: op. cit., pàg. 242, in fi ne.
Álvarez Caperochipi (op. cit., pàg. 243) va molt més enllà. Defensa que: “[…] Esta subordinación 
hay que tratarla como una presunción de fraude, que puede se apreciada por la administración 
del concurso pero que puede ser impugnada por el incidente concursal por aquél a quien 
perjudique, pues de lo contrario la subordinación de los créditos subordinados atentaría 
contra la tutela jurisdiccional y se transformaría en una expropiación sin indemnización 
[…]”. En termes semblants, vegeu Blascó Gascó, Francisco de P.: op. cit., pàg. 161. Aquest autor 
considera que cal propugnar la interpretació de la norma en termes de presumpció de frau, i 
admet, per tant, la prova de l’existència del crèdit i de l’absència d’ànim fraudulent.
36 Segons l’article 97.2 (transcrit a la nota 18) també és possible impugnar la qualifi cació 
del creditor com a persona especialment relacionada amb el deutor. Com que, segons es va 
veure, aquest vincle és objectiu, qui sigui realment parent o parella del concursat no té, en una 
impugnació eventual, cap probabilitat d’èxit. També només una interpretació molt forçada 
del precepte podria donar cabuda a la impugnació, no de la consideració personal del creditor, 
sinó de la classifi cació del crèdit com a subordinat. Els antecedents avalen aquesta lectura: 
així, l’article 128 de l’Avantprojecte de llei concursal de 1995 establia que: “Si el acreedor 
especialmente relacionado con el deudor no apelase la resolución judicial aprobatoria de la lista 
de acreedores, solicitando la modifi cación de la califi cación del crédito, el Juez del concurso, 
sin más trámites, expedirá mandamiento para que se cancelen de los Registros públicos las 
garantías de cualquier clase constituidas a favor del crédito de que ese acreedor fuese titular”. 
Blascó Gascó, Francisco de P. (op. cit., pàg. 159) adverteix que la possibilitat d’impugnació 
reconeguda a l’article 96.3 és més formal que material, atès que fa referència a la identitat 
personal del creditor, i no a l’existència o legitimitat del crèdit.
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Hi ha un supòsit en què el legislador sí que ha considerat la causa o naturalesa 
del crèdit, més enllà de la vinculació especial establerta a l’article 93: es tracta 
dels crèdits salarials als quals fa referència l’article 91.1 (vegeu l’art. 92.5 in fi ne i 
l’art. 97.2 in fi ne). A part d’això, atès el presumpte rerefons de la subordinació ex 
article 92.5, sembla que els crèdits als quals fa referència el precepte són només 
els de constitució voluntària, ex contractu, i s’exclouen, per exemple, els crèdits 
constituïts a favor del parent o la parella per resolució judicial (així, per raó de la 
compensació econòmica ex art. 13 i 31 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions 
estables de parella, i l’art. 41 de la Llei 9/1998, de 15 de juliol, de Codi de família).37 

Com que la disciplina de la subordinació s’aplica independentment de la 
naturalesa i les circumstàncies objectives del crèdit, tot fa pensar que l’eventual 
constitució d’un dret real en garantia del seu compliment —que, en un altre cas, 
l’erigiria en privilegiat (art. 91.1, 2 i 6)— no té cap importància ni modifi ca el 
règim concursal del crèdit. Aquesta indiferència es pot fer extensiva a qualsevol 
altra circumstància que, si no fos per la condició personal del titular, hauria 
determinat la classifi cació del crèdit com a privilegiat o ordinari.38 Que això és així 
ho confi rma el mateix article 92.5, que expressament, i de manera excepcional, 
salva de la subordinació determinats crèdits amb privilegi general, malgrat la 
condició dels seus titulars (així, els salarials ex art. 91.1).39 La qüestió mereix una 

37 Respecte als crèdits per aliments, la Llei concursal preveu una regulació particular. Són 
considerats crèdits contra la massa i gaudeixen de la preferència en el pagament pròpia 
d’aquesta categoria (vegeu els art. 47.2 i 84.2.4).
38 No creiem que contradigui aquesta observació el contingut de l’article 122 de la Llei 
concursal. Aquest precepte disposa que: “1. No tendrán derecho de voto en la junta: 1º Los 
titulares de créditos subordinados; 2º Los que hubieran adquirido su crédito por actos entre 
vivos después de la declaración del concurso, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar 
por un título universal o como consecuencia de una realización forzosa. 2.- Los acreedores 
comprendidos en el apartado anterior podrán ejercitar el derecho de voto que les corresponda 
por otros créditos de que sean titulares”. Ens podríem plantejar, en primer lloc, si la referència 
a “l’apartat anterior” de l’article 122.2 ens remet a tot l’apartat primer o només al segon dels 
supòsits que preveu. La primera opció implicaria la viabilitat de concórrer al procediment 
concursal, alhora, com a creditor subordinat i creditor privilegiat o ordinari. Succeeix, però, 
que mentre que podrien trobar-se perfectament en aquesta situació els titulars dels crèdits 
esmentats als apartats primer, segon, tercer, quart i sisè de l’article 92, això no seria viable per 
a les persones especialment relacionades amb el deutor. El motiu és que tots els seus crèdits 
contra el concursat adquireixen automàticament la condició de subordinats per la condició 
personal dels seus titulars. 
39 És particularment curiosa la manera com era tractada la qüestió als antecedents, 
concretament a l’Avantprojecte de llei concursal de 1995. L’article 127, que tractava de les 
persones especialment relacionades amb el deutor, atorgava aquesta condició, entre altres, 
a: “5º Las personas que convivan habitualmente con el deudor o quien hubiera convivido 
habitualmente dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, salvo que fueran 
titulares de crédito con privilegio general”.
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menció perquè pot conduir a situacions quasi grotesques; així, per exemple, que 
el parent amb un crèdit garantit amb una hipoteca no només vegi degradat el seu 
crèdit al penúltim graó en l’ordre de pagaments (art. 95.2), sinó que, com que és 
impossible impugnar amb èxit la seva qualifi cació com a persona especialment 
vinculada amb el concursat (atès que el vincle de parentiu realment existeix), 
es declari extingit el dret real i s’ordeni cancel·lar-ne la inscripció (art. 97.2).40 Al 
nostre entendre, la rigorositat del sistema clama una lectura jurisprudencial que 
no permeti, sense més ni més, aquest desenllaç.

És aplicable el règim de la subordinació a Catalunya? Dit d’una altra manera, les 
normes en matèria de prelació de crèdits que conté la Llei concursal regeixen en 
tot cas a Catalunya?41 Constatada la inexistència en el dret català d’un sistema de 
jerarquització dels crèdits, aplicable tant als procediments d’execució universal 
com als procediments d’execució particular en cas d’interposició de terceria de 
millor dret (art. 613 i s. de la Llei d’enjudiciament civil),42 la qüestió sembla que es 
resol a l’empara de la supletorietat del dret estatal (art. 149.3 de la Constitució, art. 

40 Destaca l’automatisme i la severitat d’aquesta extinció Blascó Gascó, F.: op. cit., pàg. 149 in 
fi ne.
41 La disposició fi nal 32a de la Llei concursal assenyala que la Llei es dicta a l’empara de la 
competència que correspon a l’Estat d’acord amb l’article 148.1.6 i 8 de la Constitució, i afegeix, 
en relació amb la competència processal, que es dicta: “[…] Sin perjuicio de las necesarias 
especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las 
comunidades autónomas […]”. En la tramitació parlamentària de la Llei, el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió va presentar una esmena d’addició al Projecte de llei concursal a 
l’efecte d’afegir una nova disposició addicional amb el següent contingut: “Lo dispuesto 
en la presente Ley será aplicable sin perjuicio del carácter preferente de la legislación que, en 
desarrollo de su derecho civil propio, puedan dictar en este ámbito las comunidades autónomas 
con competencias en materia de conservación y modifi cación de su derecho civil, especial o foral” 
(vegeu l’esmena núm. 579, a Boletín Ofi cial de las Cortes Generales, Congrés dels Diputats, VII 
Legislatura, Sèrie A, de 2 de desembre de 2002, núm. 101-15, pàg. 314).
Pel que fa als possibles confl ictes en matèria de competència legislativa que es poden derivar 
de la nova Llei concursal, la veritat és que la doctrina n’ha dit poca cosa. S’anticipen problemes 
de “convivència” en relació amb la preferència i la prelació que la legislació dels territoris 
amb dret propi podria atorgar a determinats crèdits en funció de les particularitats del dret 
material, a Fernández-Ballesteros, Miguel Ángel (coord.): op. cit., pàg. 1045 i 1046. Vegeu també 
sobre el particular Blascó Gascó, Francisco de P.: Prelación y pago a los acreedores concursales, 
Elcano: Aranzadi, 2004, pàg. 67 i s.; Pantaleón Prieto, Fernando: op. cit., pàg. 519 i 520.
42 En relació amb el dret estatal, la disposició fi nal primera de la Llei 22/2003, concursal, 
modifi ca el Codi civil afegint un segon paràgraf a l’article 1921 que diu: “En caso de concurso, 
la clasifi cación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley concursal”. Per 
això fora de concurs són vigents la classifi cació i la prelació de crèdits previstes als articles 
1921 i següents del Codi civil, llevat dels paràgrafs A) i G) de l’apartat segon de l’article 1924 
(vegeu la disposició derogatòria única 3, 2n). Per la seva banda, la disposició fi nal 33a preveu 
que, en el termini de sis mesos comptats a partir de l’entrada en vigor de la Llei, el Govern 
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26.1 i 2 de l’Estatut d’autonomia i art. 111.5 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, 
Primera llei del Codi civil de Catalunya).43

2. El caràcter presumptament perjudicial dels actes dispositius 
onerosos: la seva rescindibilitat

L’article 71 de la Llei concursal, intitulat “Accions de reintegració”, declara 
la rescindibilitat dels actes perjudicials per a la massa activa realitzats pel 
deutor en els dos anys anteriors a la data de la declaració del concurs, encara 
que hi manqui la intenció fraudulenta. Mentre que el perjudici patrimonial 
es presumeix, iuris et de iure, en els actes de disposició realitzats a títol gratuït 
(art. 71.2), en els supòsits que es detallen a l’apartat tercer d’aquest precepte el 
perjudici també es presumeix, però la presumpció és iuris tantum.44 El primer 

remeti a les Corts Generals un projecte de llei reguladora de la concurrència i la prelació de 
crèdits en cas d’execució singular. Aquesta coexistència de sistemes ha rebut les crítiques de la 
doctrina: vegeu, entre altres, Rojo, Ángel: “La reforma del derecho concursal español”, a Rojo, 
Ángel: La reforma de la legislación concursal, Madrid: Marcial Pons, 2003, pàg. 127; Blascó 
Gascó, F.: op. cit., pàg. 162-164. La unitat de sistemes també fou defensada pel Consell General 
del Poder Judicial (vegeu l’Informe sobre el Anteproyecto de ley concursal, de 10 d’octubre de 
2001, a Rojo, Ángel: op. cit., pàg. 377 i 378).
43 L’article 111.5 disposa que: “Les disposicions del dret civil de Catalunya s’apliquen amb 
preferència a qualssevol altres. El dret supletori només regeix en la mesura que no s’oposa a les 
disposicions del dret civil de Catalunya o als principis generals que l’ informen”. Vegeu Badosa 
Coll, Ferran: “La situació del Dret civil català”, a Badosa Coll, Ferran: Manual de dret civil 
català, Barcelona: Marcial Pons, 2003, pàg. 67.
Sobre l’aplicació a Catalunya d’altres aspectes civils de la Llei concursal, vegeu Arnau 
Raventós, Lídia: “Les adquisicions amb pacte de supervivència a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal”, Revista Catalana de Dret Privat, núm. 4, 2004; “Les presumpcions de donació del 
concursat al seu cònjuge. A propòsit de l’article 78.1 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal”, 
Revista Catalana de Dret Privat, 2005 (en premsa).
44 En matèria de reintegració de la massa, els successius intents de reforma del sistema 
concursal han proposat mecanismes jurídicament i tècnicament diversos. L’Avantprojecte 
de llei concursal de 1983 assenyalava, al seu article 185, que pertocava als síndics interposar 
judicialment les accions pertinents de nul·litat o anul·labilitat per a la reintegració de la massa. 
L’article 186 declarava la nul·litat de ple dret dels actes de disposició realitzats pel deutor a 
títol gratuït dins del període de retroacció, llevat les disposicions de costum i les donacions 
remuneratòries. Per la seva banda, l’article 189 declarava l’anul·labilitat dels actes realitzats 
pel deutor, en aquell període, en frau dels seus creditors. El caràcter fraudulent es presumia, 
llevat prova en contrari, als actes que s’enumeraven a l’article 190: els pagaments anticipats 
d’obligacions no vençudes; actes extintius de deutes vençuts realitzats per mitjà d’una 
prestació diferent de la pactada; actes de constitució o ampliació de drets reals per garantia 
d’obligacions preexistents no vençudes; actes de reconeixement de crèdits d’operacions en 
què no intervé un fedatari públic; vendes de mercaderies per un preu inferior al del mercat i, 
fi nalment, acceptacions de requeriments resolutoris de contractes. A part d’això, l’article 192 
preveia l’anul·labilitat dels actes d’alienació a títol onerós realitzats dins d’un període sospitós 
quan la contraprestació a favor del concursat no arribés a la meitat del valor real de mercat dels 
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paràgraf de l’article 71.3 fa referència als actes dispositius realitzats a títol onerós 
a favor d’alguna de les persones especialment relacionades amb el concursat (art. 
93). En conseqüència, totes les disposicions oneroses realitzades pel concursat a 
favor de qualsevol persona especialment relacionada amb ell tenen el risc de ser 
rescindides a instància de l’Administració concursal o, si s’escau, dels creditors 
(arg. ex art. 72), per raó del seu caràcter presumptament perjudicial per a la massa 
activa o patrimoni concursal.45

béns i drets transmesos, llevat que s’acredités la manca de perjudici efectiu per als creditors 
en cas de manteniment de l’efi càcia d’aquestes operacions (vegeu-ne el text íntegre a Estudios 
sobre el Anteproyecto…, cit., pàg. 320 i 321). Sobre els mecanismes de reintegració previstos a 
l’Avantprojecte de 1983, vegeu, per a tots, Massaguer Fuentes, José: La reintegración de la masa 
en los procedimientos concursales, Barcelona: Bosch, 1986, pàg. 101 i s.
L’Avantprojecte de 1995 tractava de la qüestió a l’article 90 i següents. L’article 90, intitulat 
“Obligació de reintegració”, ordenava als síndics exercir les accions revocatòries pertinents per 
integrar a la massa activa els drets i béns dels quals s’hagués disposat indegudament. L’article 91 
declarava la revocabilitat dels actes de disposició a títol gratuït realitzats pel deutor en els dos 
anys anteriors a la declaració de concurs; l’article 92 la feia extensiva en primer lloc, als actes 
onerosos realitzats en l’any anterior a la declaració del concurs, encara que l’adquirent no tingués 
coneixement de l’estat d’insolvència del deutor; en segon lloc, als actes onerosos realitzats abans 
de l’any si l’adquirent coneixia la situació econòmica del concursat. L’article 92.3 presumia 
aquest coneixement quan es tractava d’una persona especialment relacionada amb el concursat 
(art. 127). (Vegeu-ne el text íntegre a Aguilera Anegón, Gonzalo: op. cit., pàg. 286.)
Per la seva banda, l’Avantprojecte de 2001 feia seva la noció de rescissió: declarava la 
rescindibilitat dels actes perjudicials per a la massa realitzats pel deutor en els dos anys 
anteriors a la declaració del concurs, encara que hi manqués la intenció fraudulenta (art. 
70.1), i presumia aquell perjudici, sense admetre prova en contra, en els actes de disposició 
a títol gratuït, tret de les liberalitats d’ús; en els actes de disposició de títol onerós realitzats 
a favor d’alguna de les persones especialment relacionades amb el concursat; en els actes de 
constitució de garanties reals a favor d’obligacions preexistents o de les noves obligacions 
constituïdes en substitució de les primeres i, en darrer terme, en els pagaments i actes 
d’extinció d’obligacions amb un venciment posterior a la declaració del concurs (art. 70.2). 
(Vegeu-ne el text íntegre a García Villaverde, Rafael; Alonso Ureba, Alberto i Pulgar Ezquerra, 
Juana (dir.): Estudios sobre el ..., cit., pàg. 391 i 392.)
L’Avantprojecte de 2002 es pronunciava en els mateixos termes que l’Avantprojecte de 
2001 (vegeu Rojo, Ángel: La Reforma…, cit., pàg. 539 i 540). La distinció entre presumpció 
iuris tantum i iuris et de iure, que fi nalment recull el text vigent (art. 71.2 i 3), va obeir a una 
esmena del Grup Parlamentari de Coalició Canària (vegeu l’esmena núm. 619, Boletín Ofi cial 
de las Cortes Generales, Congrés dels Diputats, VII Legislatura, Sèrie A, núm. 101-15, de 2 
de desembre de 2002, pàg. 336). Coalició Canària justifi cava així la modifi cació proposada: 
“Parece exagerado no admitir prueba en contrario en actos que puedan provocar incluso un 
benefi cio para el deudor, así una transmisión onerosa a favor de una persona relacionada a 
un precio superior al de mercado o una garantía que se limitara a modifi car una existente en 
benefi cio del deudor, por ejemplo, ampliando el plazo”.
45 L’article 71.3.2 també presumeix el perjudici patrimonial als actes de constitució de 
garanties reals a favor d’obligacions preexistents o de les noves obligacions constituïdes en 
substitució d’aquelles. Fora dels supòsits previstos als apartats segon i tercer de l’article 71, la 
rescissió de l’acte demanarà l’acreditació prèvia del seu caràcter perjudicial (art. 71.4).
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El règim anterior s’aplica, com s’ha dit, amb independència de la voluntat 
o acord fraudulent entre les parts; en tot cas, la seva concurrència eventual 
determinarà la qualifi cació del concurs com a culpable i, si escau, la de la 
contrapart com a còmplice (art. 164.2.5 i 166 de la Llei concursal).

La doctrina discuteix, i força, sobre la naturalesa de la rescissió ex article 71 de la 
Llei concursal, i alguns defensen la seva confi guració com a supòsit de rescissió per 
frau;46 altres fonamenten la seva naturalesa de rescissió per lesió a l’empara de la 
literalitat del precepte, que no exigeix intenció fraudulenta,47 o fi nalment, tractant 
de reconduir el supòsit a un cas de rescissió “objectiva” per frau: l’objectivació, 
en aquest cas, deixaria enrere l’ànim fraudulent per donar protagonisme al 
perjudici.48 De fet, és sobre aquest darrer element que s’articula el règim previst als 
articles 71 i següents, un règim que, fora d’això, no exclou l’exercici d’altres accions 
d’impugnació contra els actes que du a terme el deutor (art. 71.6).49

46 Així, Beltrán Sánchez, Emilio: “Algunas consideraciones sobre la composición del 
patrimonio concursal”, a García Villaverde, Rafael; Alonso Ureba, Alberto i Pulgar Ezquerra, 
Juana: Estudios sobre…, cit., pàg. 173. Segons aquest autor, el precepte fa ús de la tècnica de la 
rescissió per frau de creditors substituint la intenció fraudulenta pel període sospitós. 
47 Vegeu Herrera Cuevas, Edorta: op. cit., pàg. 361-364; Duro Ventura, Cesáreo: “Comentario 
al artículo 71”, a Palomar Olmeda, Alberto: op. cit., pàg. 628; Ripoll Olazábal, Guillermo: 
“Comentario al artículo 71”, a Fernández-Ballesteros, Miguel Ángel (coord.): op. cit., pàg. 378 

i 379.
48 Defensa aquesta confi guració Alcover Garau, Guillermo: “Aproximación al régimen jurídico 
de la reintegración concursal”, a García Villaverde, Rafael; Alonso Ureba, Alberto i Pulgar 
Ezquerra, Juana: Derecho concursal. Estudio sistemático de la Ley 22/2003 y de la Ley 8/2003, 
para la reforma concursal, Madrid: Dilex, 2003, pàg. 333. Aquest autor reconeix la semblança 
de la rescissió concursal ex article 71 amb la rescissió per frau de creditors quan l’acte 
rescindible és gratuït o onerós amb mala fe, i amb la rescissió per lesió quan és un acte onerós 
sense mala fe. També adverteix que, en cas d’identifi car-se el supòsit de l’article 71 amb un cas 
de rescissió per lesió, es donaria la circumstància que una institució, en principi, de protecció 
de la part contractant lesionada es convertiria en un mecanisme de protecció dels creditors. 
Sobre les diferències més essencials entre les accions rescissòries de l’article 1291 del Codi civil 
i les anomenades accions de reintegració de la massa, vegeu Díaz Martínez, Manuel: “Presente 
y futuro de las acciones de reintegración”, La Ley,  D-225, 2002-5, pàg. 1820.
49 L’observació pot merèixer interès, per exemple, a l’efecte de poder interposar una acció de 
rescissió per frau de creditors o per lesió ex article 1291 del Codi civil contra un contracte dut 
a terme abans dels dos anys de què parla l’article 71 de la Llei concursal, però dins dels quatre 
anys a què fa referència l’article 1299 del Codi civil. En aquesta mateixa línia, Mairata Laviña 
(Mairata Laviña, Jaime: “Panorámica del Anteproyecto de ley concursal de 2001: contenido 
de las acciones de reintegración”, La Ley, D-16, 2002-1, pàg. 1865 i s.) considera massa curt 
el termini de dos anys. Sobre aquest tema, vegeu també García-Cruces, José Antonio: “La 
reintegración de la masa activa en la Ley Concursal”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 590, 
11 de setembre de 2003, pàg. 4; Martínez Gutiérrez, Ángel: “Luces y sombras del sistema de 
reintegración de la masa activa contenido en la Ley Concursal”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 
núm. 607, 15 de gener de 2004, pàg. 1 i s.
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La presumpció de coneixement de l’estat econòmic del concursat, que 
l’article 92.3 de l’Avantprojecte de llei concursal de 1995 establia respecte de les 
persones especialment vinculades amb el deutor a l’efecte de permetre revocar els 
actes dispositius onerosos realitzats abans de l’any de la declaració del concurs,50 
ha donat pas, doncs, a una presumpció iuris tantum de perjudici51 que en facilita 
la rescissió. Des del punt de vista processal, la disposició implica traslladar a 
l’adquirent la càrrega de provar la inexistència de perjudici. Una lectura inicial 
del precepte, volgudament ingènua, ens podria fer pensar que aquesta acreditació 
no és possible, atès que la idea de perjudici o sacrifi ci patrimonial és inherent a 
l’acte o noció de disposició, que implica la pèrdua o privació de quelcom que es 
tenia i que ara es deixa de tenir perquè se’n disposa.52 Aleshores, la qüestió rau 
en la virtualitat de la causa onerosa: si el negoci és realment onerós i implica, per 
tant, un intercanvi respectuós amb el principi d’equivalència de les prestacions, 
aquell perjudici inicial és compensat i neutralitzat per la prestació rebuda a 
canvi del bé o dret transmès. Destruir la presumpció implicarà, doncs, acreditar 
l’onerositat del contracte: que es va estipular un preu; que era corrent, ateses les 
circumstàncies del mercat, sense que una eventual minva a la baixa exclogui 
la noció de contraprestació, i fi nalment, que va ser satisfet o que la manca de 
satisfacció temporal es compensa d’una altra manera (així, retenint l’ús de la 
cosa, gravant el preu amb interessos…).53 En aquest context, atès que el supòsit 
més evident i fl agrant de negoci perjudicial seria el cas de negoci gratuït, la 
presumpció de perjudici es podria equiparar fàcilment, almenys des del punt de 
vista processal i amb l’efecte d’inversió de la càrrega de la prova, a una presumpció 
de gratuïtat,54 i és que, en primer lloc, els afectats pel precepte han d’acreditar la 
naturalesa onerosa del contracte. Però l’article 71.3 de la Llei concursal va més 

50 Vegeu supra nota 44.
51 La doctrina celebra que s’hagi abandonat la confi guració del supòsit com a presumpció iuris 
et de iure que apareixia a l’Avantprojecte de 2001. Vegeu, per a tots, Herrera Cuevas, Edorta: op. 

cit., pàg. 367. 
52 Sobre la idea de perjudici associada al negoci dispositiu, vegeu Badosa Coll, Ferran: op. cit., 
pàg. 246-248.
53 Vegeu, en un sentit aproximat al text, Alcover Garau, Guillermo: op. cit., pàg. 337; Sancho 
Gargallo, Ignacio: “Reintegración de la masa del concurso: aspectos sustantivos de la acción 
rescisoria concursal”, Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4, 2004, pàg. 163 i 164.
54 Per cert, presumpció de gratuïtat inexistent en l’ordenament civil estatal. Des del punt de 
vista fi scal, cal considerar l’article 4.1 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre 
successions i donacions, modifi cat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fi scals, 
administratives i d’ordre fi scal. Aquell precepte estableix que: “Se presumirá la existencia 
de una transmisión lucrativa cuando en los registros fi scales o de los datos que obren en la 
Administración resultare la disminución del patrimonio de una persona y simultáneamente o 
con posterioridad, pero siempre dentro del plazo de prescripción del artículo 25, el incremento 
patrimonial correspondiente en el cónyuge, descendientes, herederos o legatarios”.
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enllà. El fet és que un negoci onerós també podria ésser perjudicial: així, quan 
l’equivalència de les prestacions és només formal o funcional (una és causa de 
l’altra; arg. ex. art. 1274 del Codi civil), però no quantitativa, de manera que el 
que es dóna no és proporcional al que s’obté a canvi.55 La prova en contrari del 
perjudici haurà de ser, doncs, la prova de l’onerositat de l’acte dispositiu i de la 
proporcionalitat de les prestacions satisfetes.

Possiblement, el règim previst a l’article 71.3.1 s’adiu amb la predisposició que 
ha mostrat la doctrina a estendre l’article 11 del Codi de família als membres 
d’una unió estable de parella. 

Article 11. Llibertat de contractació. Els cònjuges es poden transmetre béns 
i drets per qualsevol títol i dur a terme entre ells tot tipus de negocis jurídics. 
En cas d’ impugnació judicial, els correspon la prova del caràcter onerós de la 
transmissió.56

III. Referència a les adquisicions amb 
pacte de supervivència: el seu règim 

concursal i les parelles de fet

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 13 de febrer de 
2003 ha admès que els membres d’una unió estable de parella puguin celebrar 
una compravenda amb pacte de supervivència.57 L’article 78.3 de la Llei concursal 

55 Vegeu Marco Molina, Juana: “La rescissió per lesió”, a Badosa Coll, Ferran: op. cit., pàg. 308 i 
s. Aquesta autora argumenta que en el dret civil català la causa onerosa requereix el requisit 
addicional de l’equivalència quantitativa de les prestacions.
56 Puig Ferriol, Lluís: “Matrimoni-Unió…”, cit., pàg. 672. Aquest autor mostra, en aquest darrer 
treball, un canvi d’opinió respecte a la que manifestava a “La contratación entre cónyuges en 
el derecho civil catalán”, Cuadernos Jurídicos, any 3, núm. 25, desembre de 1994, pàg. 48. 
57 Vegeu, comentant aquesta resolució, Farnós Amorós, Esther: “Compres amb pacte de 
supervivència i unions estables de parella. Comentari a la Sentència del TSJC de 13.02.2003 
i a la Interlocutòria de 3.12.2003 del President del TSJ”, Working Paper de Dret Català, www.
indret.com, Barcelona, gener de 2004. També comenta la Sentència, sense compartir-ne el seu 
criteri, Gavidia Sánchez, Julio V.: “La unión libre: familia, no matrimonio”, Diario La Ley, any 
XXV, núm. 6038, divendres 11 de juny de 2004. Darrerement, vegeu Gomá Lanzón, Ignacio: 
“Pacto  de sobrevivencia y parejas de hecho (A propósito de la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya de 13 de febrero de 2003)”, La Notaría, gener, 2005, pàg. 69.
S’havia manifestat favorable al pacte celebrat per membres d’una parella estable Cumella 
Gaminde, Antonio: “Comentari als articles 24 i 25”, a Casanovas Mussons, Anna; Egea 
Fernández, Joan; Gete-Alonso Calera, Carmen i Mirambell i Abancó, Antoni (coord.): 
Comentari a la modifi cació de la Compilació en matèria de relacions patrimonials entre cònjuges 
(Llei 8/1993, de 30 de setembre), Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1995, 
pàg. 208-232. Recentment, recorrent a l’analogia legis, Puig Ferriol, Lluís: “Matrimoni-Unió…”, 
cit., pàg. 20. Hem raonat també aquesta possibilitat a Arnau Raventós, Lídia: “Les adquisicions 
amb…”, cit., pàg. 133.
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tracta de les adquisicions amb pacte de supervivència i estableix la divisibilitat 
dels béns en cas de concurs de qualsevol dels cònjuges, i la integració de la meitat 
corresponent al concursat a la massa activa (art. 78.3, primer paràgraf). En darrer 
terme, reconeix al cònjuge del concursat el dret a adquirir la totalitat de cada un 
dels béns, satisfent a la massa la meitat del seu valor (art. 78.3, segon paràgraf).58

Essent incontestable que la llei només fa referència als béns adquirits per 
ambdós “cònjuges”, però coneguda la línia jurisprudencial iniciada recentment, 
es pot considerar d’interès determinar fi ns a quin punt és aplicable a Catalunya 
el règim previst a l’article 78.3 a l’efecte d’una aplicació analògica eventual a les 
parelles de fet, o si escau, d’una modifi cació legal de la institució.59

La regulació que es fa a l’article 78.3 de la Llei concursal de les adquisicions amb 
pacte de supervivència mereix un comentari força diferent segons quina sigui la 
mesura que s’analitza. Pel que fa al primer paràgraf, que estableix la integració 
a la massa de la meitat del concursat, la disposició encaixa de ple en la regulació 
que se segueix dels articles 46 i 47 del Codi de família. Aquest darrer estableix 
l’embargabilitat de la meitat corresponent al cònjuge deutor. D’aquesta regulació 
es desprèn, doncs, que les adquisicions amb pacte de supervivència, tot i que 
impliquen un estat d’indivisió i que no és permesa la transmissió —voluntària, 
s’entén— a terceres persones del dret que es tingui sobre els béns (art. 44.2.b) i 
c) del Codi de família), no representen una escletxa al principi de responsabilitat 
patrimonial universal del deutor (art. 1911 del Codi civil). El que succeirà, però, 
és que l’actiu patrimonial vindrà donat, en aquest supòsit, per una quota en el 
condomini del bé. Des d’aquesta perspectiva, el fet que l’article 78.3, primer 
paràgraf in fi ne assenyali que la meitat corresponent al concursat s’integrarà a la 
massa activa del concurs esdevé una conseqüència del mateix principi (art. 76.1 
de la Llei concursal).

El primer paràgraf de l’article 78.3 també disposa que en el concurs de 
qualsevol dels cònjuges els béns es consideraran divisibles. La mesura implica 
desconèixer la prohibició de divisió que, d’acord amb l’article 44.2 del Codi de 
família, caracteritza la comunitat sorgida del pacte. Certament, el règim així 
descrit és indubtablement més rigorós que el que preveu el Codi de família. 
A l’empara d’aquest article, l’embargament de la quota no implica per se la 

58 L’article 78.1 i 2 tracta de la presumpció de donacions entre cònjuges. Tot i que la doctrina 
s’havia manifestat a favor d’estendre el que preveu l’article 1442 del Codi civil a les parelles 
de fet (vegeu, per a tots, Cuena Casas, Matilde: La protección de los acreedores en el régimen 
económico matrimonial de separación, Madrid: Dykinson, 1999, pàg. 201 i s.), el legislador ha 
optat per la revifalla de la institució, sense atrevir-se, però, a aplicar-la fora del matrimoni.
Vegeu, sobre l’article 78.1 i 2, Arnau Raventós, Lídia: “Les presumpcions de donació…”, cit.
59 Sobre la qüestió competencial soterrada a l’interrogant que es planteja al text, vegeu Arnau 
Raventós, Lídia: op. cit., pàg. 164.
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divisibilitat del bé: la quota s’adjudicarà a un tercer i serà aquesta adjudicació, 
i no la trava prèvia, el que determinarà l’extinció del pacte i la constitució d’un 
proindivís ordinari (art. 46.3 del Codi de família), del qual són característiques 
la consideració dels béns com a divisibles (art. 400 del Codi civil; art. 552-11 del 
projecte de llibre cinquè del Codi civil de Catalunya). A part d’això, si a la possible 
divisió de la cosa (art. 78.3 de la Llei concursal v. art. 44.2.c) del Codi de família) 
hi afegim que el risc de transmissió forçosa dels drets del deutor és inherent a 
la declaració de concurs (art. 142 i s. de la Llei concursal v. art. 44.2.b) del Codi 
de família) i que la regla del mutu acord ex article 44.2.a), més que una norma 
especial en matèria de pacte de supervivència, és també una regla general de la 
comunitat ordinària per quotes (art. 398 del Codi civil; art. 552-8 del Projecte 
de llibre cinquè), arribem a la conclusió que la declaració de concurs implica la 
negació del règim especial que imposa el pacte (art. 44.2 del Codi de família). De 
fet, instaura un proindivís ordinari. I atès que és aquesta la mesura que preveu 
el Codi de família en el cas d’extinció del pacte, és inevitable preguntar-nos si, 
de fet, el que preveu l’article 78.3 és el concurs com a nova causa extintiva. No 
sembla que aquest hagi d’ésser irremissiblement el desenllaç. No pot descartar-
se que, declarat divisible el bé, ni l’administració concursal ni el cònjuge 
sol·licitin la divisió de la cosa i que, resolt el concurs en un conveni, no hagi estat 
necessària l’adjudicació forçosa de la quota del concursat. Al nostre entendre, 
en aquest cas no hi ha res que impedeixi entendre subsistent l’expectativa dels 
cònjuges. Altrament, interpretar la declaració de concurs com a causa d’extinció 
no s’avindria amb la regulació catalana de la institució: a la seva empara només 
s’extingeix el pacte l’embargament consumat.

Altres problemes planteja el dret d’adquisició preferent previst al paràgraf 
segon de l’article 78, del qual no es diu res en els articles 44 i següents del Codi 
de família. En aquest context, és cert que en el cas d’execució forçosa de la quota 
del cònjuge deutor seria plantejable autointegrar aquella regulació amb normes 
que, previstes per altres supòsits de comunitat, reconeixen al cotitular un dret 
d’adquisició preferent (art. 51 del Codi de successions; art. 552.5 del Projecte de 
llibre cinquè). Succeeix, però, que el segon paràgraf de l’article 78.3, considerat 
literalment, no pressuposa ni preveu l’alienació del bé. L’aplicació d’aquesta 
disposició a Catalunya ens sembla discutible, per bé que no dubtem de la bondat 
i justícia de la mesura. La raó seria que es tracta d’una facultat que més aviat 
obeeix poc a les fi nalitats del concurs; així, no s’adreça a garantir el principi de 
responsabilitat patrimonial universal del deutor, ni el d’unitat procedimental, 
ni a fer efectiu el de par conditio creditorum…60 Des d’aquesta perspectiva, en la 

60 Tret que, forçant molt l’argumentació, diguem que es tracta d’un mecanisme dirigit 
fonamentalment a obtenir més liquiditat per fer front als creditors.
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mesura que es dirigeix exclusivament al cònjuge del concursat, incideix de ple en 
la regulació civil de la institució, i en aquest àmbit, les competències corresponen 
al Parlament de Catalunya. Creiem que ni tan sols seria defensable aplicar-
la a les adquisicions sotmeses al dret català per raó de la supletorietat del dret 
estatal (art. 149.3 de la Constitució; art. 111.5 de la Primera llei del Codi civil de 
Catalunya). Admetre el contrari seria tant com permetre que el legislador estatal, 
respecte d’institucions no tipifi cades al dret estatal però previstes en el dret propi 
d’altres territoris, pogués dictar normes per als casos no previstos a les normes 
autonòmiques.




	portada
	XIII Jornades 051111


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




