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•	 L’article	231-19.1 indica que en els capítols matrimonials es pot 
determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes suc-
cessoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes 
lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d’una 
possible ruptura matrimonial.

•	 I	l’article	231-20	d’aquell mateix text legal diu que els pactes en 
previsió d’una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols 
matrimonials o en una escriptura pública i que, cas que siguin 
avantnupcials (també es poden signar després de casar-se), no-
més són vàlids si s’atorguen abans dels trenta dies anteriors a la 
data de celebració del matrimoni.

Codi civil de Catalunya

pENSaNT EN EL FUTUR
En uns casos, es poden fer servir per 
a establir, sense cap mena de dubte, 
quin serà el règim econòmic del matri-
moni (amb les conseqüències que té, 
per exemple, en relació als béns que 
s’adquireixen durant el matrimoni) o, 
per exemple, per a fer donacions i, en 
d’altres, per a intentar evitar la judicia-
lització d’un divorci que pot arribar a 
provocar greus estralls emocionals i 
econòmics a les parts; tot pactant amb 
qui estaran els fills, qui viurà al domi-
cili familiar i durant quan de temps, 
quina quantitat s’abonarà al cònjuge...
A algú, però, li pot semblar que plan-
tejar-se un possible acabament de la 
relació quan estàs preparant el teu ca-
sament és obrir la porta al desamor. 
No és això, es tracta d'informar-se i te-
nir clar què és el que la Llei preveu en 
cas d’un divorci per a poder decidir, 
quan et cases i amb coneixement de 
causa, si vols pactar algunes qüestions 
per tal que en cas de ruptura, aquesta 
fos el més amistosa possible. Pactar 
els efectes del divorci en uns capítols 
matrimonials o en una escriptura pú-
blica d’acords en previsió de ruptura 
és barat, ràpid i efectiu. A més, és una 
mostra de maduresa que pot arribar a 
evitar algun divorci. 

Ramon Quintano
Tulsà & Quintano advocats 

I és que no s’ha d’oblidar que el ma-
trimoni és, a més d’una comunitat 
de vida i amor (romàntic al comença-
ment i racional més endavant), un 
negoci jurídic que 
té importants con-
seqüències legals 
des del mateix 
moment del casa-
ment, derivades 
del funcionament 
del règim econò-
mic matrimonial: 
de qui són els béns que s’adquireixen 
durant el matrimoni, què passa amb 
els béns que ens donen els nostres 
pares o altres familiars, com s’han de 

pagar les despeses familiars, com, en 
el seu cas, apliquen les presumpcions 
de donació que s’estableixen a la Llei, 
etc. I tampoc s’han d’oblidar les con-

seqüències d’una 
possible extinció 
d’aquell règim, ja 
sigui a causa d’una 
possible ruptura 
o per la mort d’un 
dels cònjuges; en 
quin cas, s’haurà 
de veure si és pro-

cedent algun tipus d’indemnització 
com a conseqüència del que hagi pas-
sat fins llavors o del que passi a partir 
d’aquell moment en concret.

signar un acord 
prematrimonial pot 
ser molt beneficiós 

per ambdós
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Acords prematrimonials
Fa temps que els prenups (de l’anglès, prenuptials agreements), 
tal com es coneixen popularment, són una tendència a l’alça.

Cada Cop hi ha més casaments en 
els que com a mínim un dels con-
traents té fills d’anteriors relacions, 
ha patit una prèvia ruptura sentimen-
tal traumàtica, és estranger (penseu, 
per exemple, en els Erasmus uni-
versitaris o en l’emigració laboral) 
o té un important patrimoni previ. 
En aquestes situacions pot arribar a 
ser molt beneficiós haver signat un 
acord prematrimonial per a regular 
el funcionament del matrimoni o pre-
veure solucions pràctiques a un pos-
sible acabament de la relació. Segons 
el Consejo General del Notariado, 
durant el 2018 ho varen fer més de 
55.000 parelles que s’anaven a casar o 
que ja s’havien casat. A més, gairebé 
15.000 parelles varen atorgar acords 
relatius a la seva parella de fet.

106

Organització



•	 L’article	231-19.1 indica que en els capítols matrimonials es pot 
determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes suc-
cessoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes 
lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d’una 
possible ruptura matrimonial.

•	 I	l’article	231-20	d’aquell mateix text legal diu que els pactes en 
previsió d’una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols 
matrimonials o en una escriptura pública i que, cas que siguin 
avantnupcials (també es poden signar després de casar-se), no-
més són vàlids si s’atorguen abans dels trenta dies anteriors a la 
data de celebració del matrimoni.

Codi civil de Catalunya

pENSaNT EN EL FUTUR
En uns casos, es poden fer servir per 
a establir, sense cap mena de dubte, 
quin serà el règim econòmic del matri-
moni (amb les conseqüències que té, 
per exemple, en relació als béns que 
s’adquireixen durant el matrimoni) o, 
per exemple, per a fer donacions i, en 
d’altres, per a intentar evitar la judicia-
lització d’un divorci que pot arribar a 
provocar greus estralls emocionals i 
econòmics a les parts; tot pactant amb 
qui estaran els fills, qui viurà al domi-
cili familiar i durant quan de temps, 
quina quantitat s’abonarà al cònjuge...
A algú, però, li pot semblar que plan-
tejar-se un possible acabament de la 
relació quan estàs preparant el teu ca-
sament és obrir la porta al desamor. 
No és això, es tracta d'informar-se i te-
nir clar què és el que la Llei preveu en 
cas d’un divorci per a poder decidir, 
quan et cases i amb coneixement de 
causa, si vols pactar algunes qüestions 
per tal que en cas de ruptura, aquesta 
fos el més amistosa possible. Pactar 
els efectes del divorci en uns capítols 
matrimonials o en una escriptura pú-
blica d’acords en previsió de ruptura 
és barat, ràpid i efectiu. A més, és una 
mostra de maduresa que pot arribar a 
evitar algun divorci. 

Ramon Quintano
Tulsà & Quintano advocats 

I és que no s’ha d’oblidar que el ma-
trimoni és, a més d’una comunitat 
de vida i amor (romàntic al comença-
ment i racional més endavant), un 
negoci jurídic que 
té importants con-
seqüències legals 
des del mateix 
moment del casa-
ment, derivades 
del funcionament 
del règim econò-
mic matrimonial: 
de qui són els béns que s’adquireixen 
durant el matrimoni, què passa amb 
els béns que ens donen els nostres 
pares o altres familiars, com s’han de 

pagar les despeses familiars, com, en 
el seu cas, apliquen les presumpcions 
de donació que s’estableixen a la Llei, 
etc. I tampoc s’han d’oblidar les con-

seqüències d’una 
possible extinció 
d’aquell règim, ja 
sigui a causa d’una 
possible ruptura 
o per la mort d’un 
dels cònjuges; en 
quin cas, s’haurà 
de veure si és pro-

cedent algun tipus d’indemnització 
com a conseqüència del que hagi pas-
sat fins llavors o del que passi a partir 
d’aquell moment en concret.

signar un acord 
prematrimonial pot 
ser molt beneficiós 

per ambdós

107

Organització


