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 I. INTRODUCCIÓ
Des de la resolució del Parlament Europeu de data 26 de maig de 

1989 (DOCE C 158, de 26 de juny de 1989), que cercava un esforç 
d’harmonització del dret privat dels Estats membres amb l’objectiu 
d’aconseguir un codi europeu comú de dret privat, s’han intensifi cat 
les tasques doctrinals dirigides a trobar els principis coincidents, molt 
sovint des de la teoria general de les obligacions i del negoci jurídic, 
de les institucions que poden tenir un paper capdavanter en el dret 
privat europeu. En aquest camí d’integració plurilegislativa, tenen un 
protagonisme especial les normes protectores dels consumidors, la 
regulació antitrust i les mesures relatives a la insolvència. L’any 2002 dóna antitrust i les mesures relatives a la insolvència. L’any 2002 dóna antitrust
entrada a la vigència del Reglament sobre processos d’insolvència de 29 de 
maig de 2000, que va tenir com a antecedent el Conveni de Brussel·les de 
23 de novembre de 1995. Tanmateix, el Conveni de Roma de 1980 sobre 
llei aplicable a les obligacions contractuals es presenta com el text marc de 
desenvolupament normatiu.

Sens dubte, hom té present que ara som en el moment d’estudi i de 
delimitació dels trets legals compatibles que permetin una aproximació 
harmònica del nou dret comú.

Una preocupació compartida pels Estats membres és la relativa a 
la protecció del crèdit, atesa la nova dimensió de la lliure circulació de 

I. INTRODUCCIÓ  II. L’APLICACIÓ JURISPRUDENCIAL DE L’ACCIÓ 
PAULIANA  III. L’OBJECTIVACIÓ DEL FRAU  IV. ANÀLISI DE SENTÈNCIES DE 
L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA  V. CONCLUSIONS  



422 C A R L E S  V I L L A G R A S A  I  A L C A I D E

capitals provocada per la moneda única, i en particular, la resposta als 
actes perjudicials als legítims interessos del creditor, com ho demostra 
l’article 13 de l’esmentat Conveni, i que ja va ocupar el Tribunal de Justícia 
de les Comunitats Europees en les decisions anomenades “Reichter I” 
[sentència de 10 de gener de 1990 (as. 115/88) Reichter c. Dresdner Bank] 
i “Reichter II” [sentència de 26 de març de 1992 (as. 261/90) Reichter c. 
Dresdner Bank], en aplicació del Conveni de Brussel·les de l’any 1968, 
sobre competència judicial, reconeixement i execució de sentències en 
matèria civil i comercial, quan una entitat bancària alemanya demandà 
un matrimoni que havia transmès al seu fi ll la nua propietat d’un bé 
immoble ubicat a França en perjudici del crèdit de l’actora. Evidentment, 
es posen en relleu no solament problemes de tipus processal i de les 
normes de confl icte pròpies del dret internacional privat (atesos els 
criteris de lex loci actum, de la llei del crèdit protegit, i de lex rei sitae, de la 
llei del bé transmès pel deutor), sinó també de caire substantiu entorn de 
la inefi càcia sobrevinguda de les actuacions perjudicials als interessos dels 
creditors, així com les diverses respostes de política legislativa derivades 
dels procediments d’insolvència, concurs i fallida.

Aquesta comunicació, però, en els estrictes termes de brevetat que 
ha d’acomplir, té per fi nalitat posar en relleu les actituds del deutor que 
en la nostra jurisprudència s’han anat perfi lant com a indicis defi nitoris 
del consilium fraudis en l’aplicació més recent de l’acció pauliana, 
amb el benentès que la seva recepció pel nostre dret té una intensitat 
desconeguda pel dret anglosaxó, però que, precisament per això, pot 
servir per concretar un àmbit legal comú, a partir dels trets comuns d’uns 
comportaments fraudulents del dret de crèdit que no coneixen fronteres.

II. L’APLICACIÓ JURISPRUDENCIAL DE L’ACCIÓ 
PAULIANA
  La jurisprudència introdueix importants dades interpretatives quant 
a l’aplicació de l’anomenada per la nostra doctrina acció revocatòria 
o pauliana, en referència als seus orígens, sobretot en relació amb les 
cotes de quasiobjectivitat que presenta progressivament l’acreditació del 
denominat consilium fraudis o complicitat entre les parts que intervenen 
en l’acte perjudicial per a l’acompliment dels legítims interessos del 
creditor.

Cal recordar, prèviament, les característiques generals de l’acció que es 
confi gura com una mesura de tutela judicial del dret de crèdit, que permet 
al creditor impugnar les actuacions patrimonials del deutor fetes en frau 
del seu dret. Aquesta acció, de caire excepcional i subsidiari, es recull al 
nostre dret civil, a l’article 340.3 de la Compilació, amb una depuració 
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de les seves arrels formalistes, que reforça la consideració de presumpció 
iuris et de iure de frau, de perjudici per als creditors, de les donacions 
atorgades pel deutor. Quant als negocis jurídics onerosos, la regulació del 
Codi civil, a l’article 1291.3r, no permet establir una presumpció de frau 
absoluta, en mantenir la necessitat de prova del consilium fraudis, però 
experimenta a la pràctica un apropament a aquella solució, mitjançant les 
facilitats de prova de la intenció fraudulenta.

La jurisprudència ha perfi lat els requisits concatenats que són 
necessaris per a la viabilitat de l’acció pauliana, partint de l’existència d’un 
dret de crèdit a favor del demandant-creditor i en contra del demandat-
disponent, que hagi nascut abans que l’acte dispositiu, que es rescindeix 
pel seu caire fraudulent, ja que es redueix el patrimoni del deutor, de 
tal manera que queda vulnerat el legítim interès del creditor de veure 
complert el seu dret de crèdit. Podem, per tant, delimitar tres requisits: 
un, l’existència anterior del crèdit respecte de l’acte dispositiu; dos, la 
insolvència del deutor o insufi ciència patrimonial per fer front al dret de 
crèdit –que determina el caràcter subsidiari de l’acció a l’absència d’altres 
mitjans per obtenir l’acompliment del deute–; i tres, el caire fraudulent 
de la disposició, en fer-se per les parts en perjudici del creditor. Tots 
tres requisits han tingut una evolució interpretativa de la jurisprudència 
clarament afavoridora de la protecció del dret de crèdit frustrat de manera 
sobrevinguda.

Quant al caràcter subsidiari de l’acció –relacionat amb l’absència 
de béns en el patrimoni del deutor per fer front al deute o, en altres 
termes, amb la mancança de tot recurs legal en mans del creditor per 
obtenir la reparació del seu perjudici–, s’ha passat de l’exigència de la 
plena insolvència del deutor a admetre qualsevol mitjà que acrediti la 
insufi ciència patrimonial del deutor amb relació a la quantia del crèdit 
perjudicat. A hores d’ara el perjudici objectiu del dret de crèdit no 
es manifesta en la total insolvència del deutor, sinó en la disminució 
patrimonial que impedeix el regular compliment de l’obligació i 
–volem fer-hi èmfasi–, ja que el creditor té la càrrega de la prova sobre el 
caràcter perjudicial i fraudulent de l’acte a rescindir, aquesta és facilitada 
mitjançant un seguit de presumpcions legals que, sense arribar a una 
inversió de la càrrega de la prova, comporten una necessària activitat 
probatòria de contrari, per part del deutor demandat, quant a l’existència 
d’altres béns de la seva propietat amb els quals es pot complir el dret de 
crèdit, per tal d’evitar que prosperi l’acció pauliana.

Seguidament la jurisprudència també matisa la preexistència del 
dret de crèdit en relació amb l’acte de disposició patrimonial que es vol 
rescindir a instàncies del creditor que es considera perjudicat, ja que 
s’admet la rescissió dels que s’hagin fet amb anterioritat al naixement 
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del crèdit, quan la seva existència fos pròxima i segura, ja que, en tal 
cas, són o han d’ésser previsibles les conseqüències adverses per al seu 
acompliment.

III. L’OBJECTIVACIÓ DEL FRAU
La qüestió que volem posar en relleu, però, en aquest estudi, és que 

també el requisit del frau de creditors manifestat per l’existència d’actes 
patrimonials que impedeixen el seu acompliment regular per part del 
deutor, igualment segueix una tendència a l’objectivitat, no solament 
mitjançant la comprovació de la situació en la qual es col·loca el demandat 
per aquest sol fet, sinó també per l’aplicació de presumpcions legals que es 
justifi ca per la difi cultat de provar l’animus nocendi, la intenció lesiva, que 
entra dins l’àmbit de la voluntat interna i de les conductes clandestines. 
Per això, hom pot afi rmar que es presumeix sempre, iuris et de iure, el 
caire fraudulent de les disposicions a títol gratuït que perjudiquen els 
creditors del disponent, per aplicació de l’article 340.3 de la Compilació. 
Però, a més a més, la jurisprudència ha suavitzat el rigor amb el qual 
s’aplicava tradicionalment el règim de la càrrega de la prova en aquesta 
matèria, en relació amb els actes onerosos, que suposava l’exigència que 
l’actor acredités un veritable animus nocendi –una manifesta intenció 
de perjudicar els creditors–, pel camí d’una gradual objectivació, ateses 
les difi cultats probatòries sobre la premeditada i fi nalista disposició 
fraudulenta per part del demandat. Actualment s’equipara a la 
comprovació d’activitats doloses, o si més no, intencionals del deutor 
sobre el perjudici dels drets dels seus creditors, la mera consciència sobre 
aquest perjudici, mitjançant la desaparició o disminució patrimonial 
causada per l’operació de transmissió de béns a favor de tercers.

Aquest propòsit, conegut com a consilium fraudis, presenta en 
l’actualitat, per tant, una nova dimensió, ja que queda acreditat el frau 
pel simple coneixement de la situació patrimonial que segueix a l’acte 
dispositiu i que genera, per si mateixa, un previsible perjudici per al 
creditor, que arriba a “quotes de quasiobjectivitat si el perjudici s’ocasiona 
per simple culpa civil o impremeditació”, en atenció al fet que una 
persona de diligència mitjana pugui adonar-se que, amb la disposició feta, 
el seu patrimoni queda minvat a aquests efectes de responsabilitat de tot 
deutor.

Encara que el fonament legal de l’acció pauliana es basa en la protecció 
del dret de crèdit per sobre de la convinença de tercers, la jurisprudència 
ha exigit, a més, la complicitat de qui adquireix, delimitada en el 
coneixement que l’acte dispositiu redueix la solvència de la persona que 
li ha transmès el bé (conscius fraudis), ja que no es pot admetre en el 
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nostre sistema jurídic que es pugui arrabassar la cosa de qui l’ha adquirit 
mitjançant una contraprestació i de bona fe.

Molt sovint, ja que la presència o absència de frau –igual que la 
insolvència del deutor– és una qüestió de fet que correspon aclarir a 
l’òrgan judicial d’instància, la constància de la complicitat en el frau del 
tercer que adquireix el bé és facilitada per la jurisprudència mitjançant 
diversos criteris signifi catius, que desenvoluparem a continuació, en 
atenció a les sentències estudiades.

En primer lloc, molt sovint apareix el criteri de la conjuctio sanguinis 
et aff ectio contrahentium. Habitualment les disposicions es realitzen 
a parents, al cònjuge o a persones de l’entorn del deutor que pretén 
defraudar les obligacions contretes. Encara que aquest criteri no és 
decisiu per si mateix, pot ser molt aclaridor en connexió amb unes altres 
circumstàncies que envolten la causa de la disposició.

En segon lloc, és determinant la comprovació de l’iterEn segon lloc, és determinant la comprovació de l’iterEn segon lloc, és determinant la comprovació de l’  del preu que iter del preu que iter
generalment es confessa haver rebut, sense que es pugui acreditar una 
destinació concreta. En aquest àmbit, la jurisprudència ha fet èmfasi 
en la situació patrimonial de la persona que adquireix el bé (si té poder 
adquisitiu per justifi car aquesta operació) i en la quantia del preu pactat, 
que pot qualifi car-se, de vegades, de simbòlic, en relació amb el preu real 
o de mercat.

En tercer lloc, l’anàlisi de les conductes seguides per les parts, durant 
els períodes temporals que envolten la data de l’acte fraudulent, ha estat 
un criteri determinant en la jurisprudència, sobretot quan el deutor 
continua en la possessió dels béns amb altres títols diferents del dret de 
propietat que ha transmès (per exemple, arrendament, usdefruit o dret 
d’habitació).

L’efi càcia de l’acció pauliana signifi ca el restabliment dels béns del 
deutor a l’estat que tenien abans de l’alteració produïda mitjançant 
l’acte fraudulent, pel qual es pretenia sostreure’ls de les responsabilitats 
patrimonials derivades dels legítims drets de crèdit, que s’han de 
reintegrar en el patrimoni del deutor, amb els seus fruits i interessos. És 
clar que quan les coses es trobin legalment en poder de terceres persones 
que no hagin actuat de mala fe, l’efi càcia de l’acció pauliana es concreta en 
la indemnització a favor del creditor defraudat per part del deutor i dels 
qui hagin intervingut amb complicitat fraudulenta. 

Finalment, és indubtable la necessitat d’un termini de caducitat 
unitari de l’acció, com a qüestió d’interès general pel dret europeu, per la 
seva repercussió en l’efectiva realització de la seguretat jurídica i també de 
la seguretat econòmica que deriva de la unitat de criteri informador de la 
lliure circulació de béns i serveis a la Unió Europea. 
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IV. ANÀLISI DE SENTÈNCIES DE L’AUDIÈNCIA 
PROVINCIAL DE BARCELONA

Per comprovar amb alguns supòsits pràctics el procés d’objectivació 
de la jurisprudència es farà un comentari de les sentències següents, de 
les quals ha estat ponent l’autor d’aquesta comunicació, de l’Audiència 
Provincial de Barcelona: Secció 16a, de 10 de març (rescissió de 
compravenda) i 22 de juny de 1999 (rescissió d’aportació social); Secció 
1a, de 26 d’octubre de 1999 (rescissió de donació) i 13 de gener de 2000 
(rescissió d’aportació social); i Secció 17a, de 2 de juliol (rescissió de 
compravenda) i 9 de juliol de 2002 (rescissió de donació).

La sentència de 10 de març de 1999 dóna resposta al recurs d’apel·lació 
interposat per una parella casada pel ritus jueu i els seus néts contra la 
sentència de primera instància que declara la rescissió de la compravenda 
d’un habitatge i una plaça d’aparcament atorgada entre aquestes 
persones –els avis els venien als seus néts–, atesa la concurrència dels 
requisits de l’anomenada acció pauliana, com una clara maniobra de 
despatrimonialització o de situació d’insolvència, amb la intenció de 
frustrar les legítimes expectatives del germà d’un dels venedors –creditor 
arran d’un préstec personal de 10.000.000 PTA (60.000 euros)–. 

Els recurrents sol·liciten que la rescissió només es declari sobre la 
meitat indivisa de titularitat dominical del venedor-deutor, en atenció a 
la seva responsabilitat exclusiva quant al deute, en la qual ha de quedar 
afectat únicament el seu patrimoni privatiu. 

La Sala ha de donar resposta a una qüestió controvertida, la posició 
jurídica de la venedora en relació amb el deute, ja que va quedar 
reconeguda la seva existència. Aquesta resposta repercuteix sobre la 
rescissió del contracte de compravenda perfeccionat pel matrimoni, com 
a venedors, amb els seus néts, com a compradors, ja que queda acreditat 
que la transmissió es va fer en frau de creditors, en aplicació dels requisits 
de l’anomenada acció pauliana, i que són palesos en primera instància: 
l’existència del crèdit, l’alienació de les fi nques amb posterioritat a la seva 
perfecció i dos mesos abans del seu venciment, la despatrimonialització 
objectiva del deutor, la inexistència de pagament del preu acordat i 
l’evident falta de capacitat patrimonial dels adquirents. 

En termes de prova, un cop acreditades pel creditor l’existència 
i exigència del deute impagat i la transmissió fraudulenta dels drets 
dominicals sobre les fi nques, ha de respondre, no solament el patrimoni 
privatiu del marit, sinó també els béns comuns del matrimoni, ja que 
no es poden atendre els arguments dels apel·lants sobre la manca 
de responsabilitat de la muller quant al deute, negant l’existència de 
matrimoni –en al·legar que no va ser inscrita la unió contreta mitjançant 
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un ritus religiós no reconegut en la data de celebració per la legislació 
espanyola– o la residència a Catalunya –que hauria de suposar l’aplicació 
del règim econòmic matrimonial de separació de béns. 

D’una banda, la manca d’inscripció del matrimoni no suposa 
en aquest cas la inexistència ni la inefi càcia de totes les actuacions 
desenvolupades pel matrimoni actualment reconegut amb plena efi càcia 
civil pel nostre ordenament jurídic, ja que presentaven aquesta condició 
de casats enfront de tercers, vivien com a cònjuges i es mostraven com 
a unió marital, àdhuc en l’atorgament de documents públics, per la qual 
cosa aquesta aparença –que respon a un veritable vincle matrimonial 
des de la perspectiva religiosa, d’un gran valor espiritual i personal per 
a la parella–, exterioritzada objectivament per ambdós com una mena de 
“possessió d’estat”, ha de tenir les conseqüències perseguides pels seus 
propis actes i per la confusió generada al seu voltant sobre la situació 
matrimonial i el seu règim econòmic matrimonial, que en cap moment 
pot suposar un perjudici per als legítims interessos dels tercers de bona 
fe, i a més cal tenir present que el matrimoni produeix efectes civils des 
de la seva celebració i la manca d’inscripció no pot perjudicar els drets 
adquirits de bona fe per terceres persones. Si en aquest cas, als cònjuges 
no els ha interessat mai la inscripció del matrimoni –acreditada aquesta 
unió, que perfectament es podia inscriure molts anys abans de la data de 
venciment del deute contret–, això no pot perjudicar el creditor. 

D’altra banda, cal aclarir quin és el règim econòmic matrimonial 
aplicable. La seguretat jurídica –que determina que no pugui existir un 
matrimoni sense règim econòmic matrimonial – exigeix l’aplicació de la 
llei personal corresponent al veïnatge civil dels contraents, i tant al Codi 
civil com al dret civil català preval el respecte a l’autonomia privada, amb 
previsió, davant la inactivitat convencional dels cònjuges, de l’aplicació 
immediata del règim econòmic matrimonial previst subsidiàriament 
i que resulta, en aquest cas, la societat de “gananciales”. Ja que els 
apel·lants no van acreditar que tinguessin una altra nacionalitat en el 
moment de contreure matrimoni, ni que fóra d’aplicació a la unió una 
llei estrangera, que haurien d’haver al·legat i provat, ha d’aplicar-se la 
solució correcta amb els postulats de la presumpció general de bona fe i 
dels actes propis que envolten el crèdit que s’ha d’acomplir. I per aquesta 
via s’ha de mantenir la rescissió del negoci jurídic, ja que, en cas contrari, 
es produiria un frau de llei, i a l’emparament de la manca d’inscripció 
registral, el matrimoni codemandat eludiria la responsabilitat per deutes 
matrimonials, ja que molt sovint apareixien com a “matrimoni casat en 
règim de «gananciales»” i, particularment, en l’escriptura de compravenda 
atorgada a favor dels seus néts, la qual ha de ser rescindida per l’evident 
frau de creditors comès pels apel·lants, amb l’únic objectiu de posar els 
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béns fora de l’abast dels legítims interessos dels creditors, en no quedar 
acreditats, concretament, ni el pagament del preu, ni l’existència de 
mitjans econòmics dels parents en posició compradora, ni, en general, 
l’existència de béns sufi cients dels venedors per fer front al pagament del 
deute, expressament reconegut pel deutor codemandat.

La sentència de 22 de juny de 1999 resol el recurs d’apel·lació contra 
la sentència de primera instància que desestima la demanda interposada 
per una entitat bancària que sol·licita la declaració de nul·litat absoluta 
de l’escriptura pública d’aportació de dos immobles amb causa il·lícita i 
de manera fi ctícia, amb l’exclusiva fi nalitat de frustrar el seu legítim dret 
de crèdit basat en una pòlissa de contracte mercantil de crèdit mitjançant 
la modalitat de descompte. La desestimació de la demanda es va produir 
per l’excepció de la manca de litisconsorci passiu perquè la pretensió no es 
dirigia també contra la resta de socis fundadors de la societat que va rebre 
l’aportació dels dos immobles.

En primer terme, es rebutja l’excepció oposada pels demandats i 
apel·lats sobre el defecte legal de la manera de proposar la demanda, 
en atenció a la manca de precisió quant a l’acció exercida, ja que, com 
és certament habitual, es barregen conceptes incompatibles des de la 
tècnica jurídica, com són els relatius a la rescissió per frau de creditors i 
a la nul·litat per simulació absoluta. Com ha fet notar la jurisprudència, 
es descarta en el nostre ordenament processal la necessitat de l’expressió 
nominal de l’acció, que no es qualifi ca per la denominació que facin servir 
les parts, sinó pels fets al·legats i les pretensions veritablement formulades, 
a les quals han de donar resposta els organismes jurisdiccionals 
prescindint de possibles errors en el nomen iuris.

A continuació, la Sala estudia l’excepció de manca de litisconsorci 
passiu necessari, acollit per la sentència d’instància, en considerar com 
a tercer que havia de ser cridat a judici la resta de socis de la societat 
constituïda amb aportació dels immobles, ja que podrien veure’s afectats 
en cas que s’estimés la demanda, i es considera indegudament acceptada. 
La societat constituïda és la legitimada passiva a l’efecte de constituir 
vàlidament la relació juridicoprocessal d’acord amb l’acció exercida, atès 
que és reconeguda la seva capacitat d’obrar, quant a l’administració dels 
seus béns, i la seva capacitat processal, quant a la defensa dels interessos 
societaris, que no poden individualitzar-se, i que es troba representada 
pel seu administrador, que actua en garantia dels seus interessos, que són 
els de tots i cada un dels socis. És irrellevant, per tant, que la demanda 
no s’hagi dirigit també contra la resta de socis fundadors, ja que no 
queden afectats directament per la resolució del plet, llevat d’una manera 
indirecta o refl exa, com a expectativa davant la possible descapitalització 
de la societat, ja que l’estimació de la demanda no suposa automàticament 
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la seva extinció. S’ha de tenir present que l’acció no pot dirigir-se contra 
l’acte de constitució de la persona jurídica, sinó exclusivament contra 
l’acte d’aportació dels immobles, la qual cosa no impedeix, en tot cas, el 
reintegrament del capital social amb altres béns.

Quant a l’aportació dels immobles, la Sala, de la prova practicada, 
arriba a la conclusió que el negoci jurídic va ser atorgat pels demandats 
amb una fi nalitat evident de sostraure els béns de l’abast jurídic dels 
legítims creditors i eludir el pagament dels crèdits existents a favor 
de l’entitat bancària, posant atenció en tres fets: el moment temporal 
en què es produeix l’aportació, la divergència ostensible entre el valor 
real dels immobles i el valor consignat a l’escriptura pública, i l’objecte 
social i activitat de la societat constituïda. Efectivament, el canvi de 
titular registral dels immobles es fa amb posterioritat a la data d’efecte 
de les obligacions per signatura de la pòlissa de descompte, és a dir, 
després d’assumir l’obligació de pagament i àdhuc després de la seva 
reclamació mitjançant un telegrama, i pocs dies abans que es procedeixi 
a la recepció de la notifi cació del saldo deutor i embargament judicial, 
presentant-se l’escriptura en el registre de la propietat amb posterioritat 
a aquesta recepció, però abans de la presentació al registre de la propietat, 
per la qual cosa va resultar negatiu l’intent d’anotar el manament 
d’embargament travat en el judici executiu perquè les fi nques dels 
demandats constaven inscrites a nom de la persona jurídica. A més, el 
valor escripturat de les fi nques en el document públic d’aportació presenta 
una desproporció amb la seva taxació pericial, que permet qualifi car-lo, 
segons la jurisprudència, de preu vil, per la seva simbòlica quantia i que 
pot equiparar-se a la inexistència de preu, encara que s’hagi fet constar 
a l’escriptura. La desproporció, que intenta justifi car la part apel·lada “a 
efectes fi scals”, ja denota que l’aportació es va realitzar únicament amb 
la fi nalitat d’evitar l’embargament dels béns, els quals es consideren 
d’escàs valor, amb la corresponent reducció de despeses generades per 
l’escriptura de constitució, malgrat que la seva importància econòmica és 
més que sufi cient per satisfer el deute reclamat en el judici executiu. Però, 
fi nalment, els trets de la societat constituïda permeten titllar l’aportació 
de fraudulenta, ja que es constitueix essencialment amb aquesta 
aportació d’immobles; el domicili social coincideix amb el particular 
dels demandats, i a més, és una de les fi nques aportades; i l’objecte social 
es defi neix com a negoci immobiliari en general, però només gestiona les 
dues fi nques aportades i no consta una altra activitat real de cap tipus.

Per tant, l’aportació dels immobles perseguia, per part dels deutors, 
una situació d’insolvència, ja que no tenien altres béns acreditats amb 
els quals afrontar el deute, amb la qual cosa es frustraven les possibilitats 
d’embargament a iniciativa dels creditors, pel fet de derivar-les a les 
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participacions socials, la qual cosa permetria als deutors el control dels 
béns mitjançant la nova societat constituïda amb la fi nalitat d’evitar 
l’embargament dels seus béns. 

En atenció a la jurisprudència que avala l’apreciació de proves 
indirectes davant la complexitat i difi cultat de demostrar la intenció 
fraudulenta, cal destacar: els vincles de parentiu i afi nitat entre les 
persones que atorguen l’escriptura, el moment temporal de l’atorgament 
(que manifesta que l’escriptura no respon a una transmissió efectiva, sinó 
a crear una fi ctícia situació d’insolvència), l’ocupació de l’immoble pels 
mateixos transmissors, i, en defi nitiva, les circumstàncies que envolten 
l’activitat de la societat constituïda.

La sentència de 26 d’octubre de 1999 confi rma la sentència de primera 
instància que acull la pretensió de l’entitat bancària quant a la rescissió 
de la donació atorgada per la fi adora solidària d’una pòlissa mercantil de 
crèdit a favor del seu fi ll, que al·legava que la seva mare, d’edat avançada, 
va participar en aquesta operació per pura amistat, ignorant si la deutora 
principal o societat avalada estava al corrent de les seves obligacions de 
pagament, per la qual cosa la donació no es va fer amb mala fe ni amb 
intenció fraudulenta en perjudici de l’entitat creditora.

Sense necessitat d’apreciar les consideracions subjectives sobre la 
intenció de la donatària, i àdhuc en la creença de la Sala sobre el seu 
comportament honrat en transmetre la fi nca al seu fi ll menor, mitjançant 
donació perfeccionada en escriptura pública, ha de declarar-se la rescissió 
de la donació, per les mateixes dades objectives, de les quals resulta 
directament un perjudici per als legítims creditors, en aplicació rigorosa 
–com ha de ser en els negocis gratuïts– dels requisits de l’acció revocatòria 
o pauliana: l’existència d’un crèdit a favor d’una persona i en contra d’una 
altra; la celebració pel deutor d’un acte posterior que causa un perjudici 
real al creditor –com es dóna quan el donant no es reserva béns per tal de 
respondre pel deute–; i que les coses no es trobin en poder d’un tercer de 
bona fe. 

La sentència de 13 de gener de 2000 dóna resposta al recurs d’apel·lació 
interposat per una entitat bancària contra la sentència que va desestimar 
per manca de litisconsorci passiu necessari la demanda dirigida contra 
l’aportació de béns mobles i immobles a una societat amb la fi nalitat 
de frustrar els legítims drets de crèdit que provenien de tres pòlisses de 
contracte mercantil de crèdit mitjançant la modalitat de descompte. En 
segona instància es rebutja la concurrència d’aquesta excepció, ja que la 
societat constituïda és la legitimada passiva als efectes de constituir la 
relació juridicoprocessal d’acord amb l’acció exercida.

Malgrat la manca de precisió terminològica de la demanda quant a 
l’acció exercida, es posa en relleu que el litigi s’origina, no solament per 
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l’acció de nul·litat per simulació absoluta per causa il·lícita o falsa, sinó 
també per l’acció rescissòria per frau de creditors. La Sala considera que 
es dóna un cas de rescissió per frau de creditors, a partir de les dades 
següents: el moment temporal de l’aportació, la composició social i 
organització de la societat, l’objecte social i l’activitat de la societat 
constituïda.

En efecte, la societat fou constituïda en el mateix mes que el 
demandat subscrivia les pòlisses de crèdit per les quals és deutor i que 
van ser objecte dels corresponents judicis executius, sense possibilitat 
d’embargament de les fi nques, que havien canviat de titular registral, 
per aportació a una societat constituïda amb posterioritat a la data 
d’efecte de les obligacions per signatura de les pòlisses indicades, és a dir, 
després d’assumir l’obligació de pagament i poc abans que es procedeixi 
a la recepció de la notifi cació del saldo deutor i embargament judicial. 
A més, els únics socis de la companyia són el demandat i la seva muller, 
que són administradors i partícips de tot el capital social. Però és del tot 
contundent la comprovació de les circumstàncies que envolten la societat 
constituïda pel matrimoni demandat: la denominació social respon a 
la contracció dels seus cognoms i del nom del carrer en què viuen, el 
domicili social coincideix amb el particular dels demandats i amb una de 
les fi nques aportades, l’objecte social és el negoci immobiliari i de gestió 
de valors mobiliaris i béns mobles, però no presenta cap activitat real.

Per això, l’operació consistia a arribar a una situació d’insolvència, ja 
que no presenta altres béns acreditats amb els quals fer front al deute, amb 
la intenció de frustrar les possibilitats de cobrament dels drets de crèdit.

La sentència de 2 de juliol de 2002 confi rma la sentència de primera 
instància que declara rescindida la compravenda d’una fi nca en perjudici 
de l’Administració tributària. El venedor va transmetre a un tercer 
la fi nca, el qual la va transmetre seguidament a la muller del primer. 
La compradora, en qualitat de recurrent, formula substancialment 
tres motius d’apel·lació. El primer motiu, dirigit contra la prova de 
presumpcions aplicada per la sentència d’instància, consisteix a negar el 
seu coneixement del deute tributari impagat pel seu marit i a recordar que 
estan separats de fet, al·legant que va pagar un preu cert en el moment 
d’atorgar l’escriptura pública. Aquest motiu és desestimat, ja que queda 
acreditada la manca de capacitat patrimonial de la persona interposada 
entre el matrimoni, un pensionista que reconeix que va cobrar una 
quantitat per aquesta operació, i perquè, malgrat les desavinences 
matrimonials al·legades, és rellevant que el seu espòs es reservés per a 
si mateix i per a la seva família un dret d’habitació a la fi nca alienada, i 
que continués amb la possessió de la fi nca després del segon contracte de 
compravenda.
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El segon motiu es dirigeix a posar en relleu que la sentència afecta 
no solament la Junta de Compensació que porta l’expropiació forçosa 
de la fi nca, sinó també els eventuals adjudicataris de les fi nques que 
resultin del projecte de compensació, per la qual cosa es presenta en el 
plet una situació de litisconsorci passiu necessari. Aquest motiu també es 
desestima perquè no cal dirigir la demanda contra les persones o entitats 
que no han estat part del contracte a rescindir, ni han estat afavorides per 
cap estipulació, ja que, com és conegut, els contractes produeixen efectes 
entre les parts i els seus hereus.

Finalment, reitera l’apel·lant, com a motiu del recurs, que 
l’Administració tributària va declarar el deute incobrable, per la qual 
cosa és incongruent que sol·liciti la rescissió de la compravenda. Tampoc 
no s’estima aquest motiu, ja que la declaració d’“incobrable” únicament 
posa en relleu que el creditor no té, en principi, possibilitat de veure 
satisfet el seu dret de crèdit, per manca o insufi ciència de béns en el 
patrimoni del deutor, la qual cosa és molt rellevant per a la solució del 
plet, sense que impedeixi la rehabilitació del crèdit en produir-se la 
solvència sobrevinguda del deutor en interès del creditor. La declaració de 
l’Administració tributària no signifi ca en absolut la pèrdua ni la renúncia 
del dret de crèdit, sinó que, al contrari, evidencia el seu interès directe a 
descobrir l’existència de béns dins el patrimoni del deutor amb els quals 
poder cobrar les quantitats que se li deuen.

La sentència de 9 de juliol de 2002 confi rma la sentència de primera 
instància que declara rescindida la donació d’un immoble a favor de 
les fi lles del donant, el qual es reserva l’usdefruit vitalici, en perjudici 
de creditors. No s’accepten els motius al·legats pels donataris apel·lants 
sobre la manca d’ànim fraudulent, ja que, sense valorar les consideracions 
subjectives de les parts, s’ha de declarar rescindida la donació, a causa 
del perjudici objectiu que causa a la legítima creditora qualsevol negoci 
gratuït celebrat pel deutor, quan no es trobin al seu patrimoni béns 
sufi cients per veure satisfet el seu dret de crèdit.

La presumpció de frau té caràcter iuris et de iure a favor dels creditors, 
en els casos de qualsevol acte pel qual el deutor transmet béns a títol 
gratuït, i és irrellevant que es provi o no l’existència d’ànim fraudulent 
entre les parts.

V. CONCLUSIONS
Com a conclusions del que hem tractat en aquest breu estudi podem 

afi rmar que és possible comprovar en el nostre ordenament jurídic 
l’existència d’un concepte objectiu de frau, almenys en alguns casos: la 
donació és rescindible per frau de creditors encara que s’al·legui o es provi 
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la bona fe del donatari, si no té béns sufi cients per fer front als deutes 
anteriors. En aquests casos preval absolutament l’interès dels creditors del 
donant.

Però, a més, es detecta una tendència jurisprudencial a l’objectivació 
dels remeis contra el frau, ja que la rescissió cada cop depèn menys de les 
intencions fraudulentes del disponent i més del caràcter objectivament 
fraudulent de la disposició. De fet, hi ha un apropament de la idea de frau 
a la noció de perjudici o lesió del dret de crèdit, sense oblidar que el dret 
de crèdit continua desprotegit, pel principi de seguretat jurídica, davant 
de tercers que hagin adquirit el bé de bona fe i a títol onerós. 
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