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La conformitat en la regulació 
projectada de la compravenda1

Antoni Vaquer Aloy

Catedràtic de Dret civil 
Universitat de Lleida

I. Introducció. II. Noció de manca de conformitat. 1. Idees generals. 2. Criteris 
de la conformitat. 3. La instal·lació dels béns. 4. El moment de la conformitat. 
5. La conformitat jurídica. 6. L’excés de cabuda en els immobles. 7. Exoneració 
de la responsabilitat per manca de conformitat. 8. La inspecció del bé venut.  
9. Notificació de la manca de conformitat. 10. Modificacions que cal introduir en 
el codi civil de catalunya i en lleis especials

I. INTRODUCCIÓ

El projecte de Llei de Llibre VI del Codi Civil de Catalunya (CCCat) proposa 
una regulació de nova factura de la compravenda en el dret civil català que, 
en bona lògica, segueix els desenvolupaments no solament europeus, sinó 
en realitat mundials. Aquests desenvolupaments, que s’iniciaren amb la 
Convenció de Viena de 1980 sobre la venda internacional de mercaderies 
(CISG), i que dominen el nou dret contractual europeu, com es podrà 
comprovar seguidament, recolzen sobre dues innovacions destacadíssimes 
amb relació a les obligacions del venedor que va establir el Código Civil (CC) 
i que ha regulat la matèria a Catalunya els darrers cent vint-i-cinc anys: 
transmetre la propietat de la cosa venuda (arts. 621-1 i 621-9.1.c projecte de 
Llei de Llibre VI) i lliurar una cosa conforme (arts. 621-1, 621-9.1.b) i 621-20 i 
seg. projecte de Llei de Llibre VI). En efecte, el CC no conté cap precepte que 
estableixi de manera expressa l’obligació de transmetre la propietat, per la qual 
cosa la doctrina majoritàriament ha entès durant força temps que no pesa sobre 
el venedor dita obligació;2 i els defectes de la cosa venuda s’articulen sobre 
la base de les accions de sanejament per vicis ocults, els remeis redhibitoris 
originaris del dret romà, de manera separada als drets de tercers sobre la 
cosa venuda (sanejament per evicció). Per consegüent, el Llibre VI aspira a un 

1 Aquest treball s’emmarca en les activitats del Grup de Recerca “Dret civil català i dret privat 
europeu”, 2014SGR223, del projecte de recerca MINECO DER2012-37898-C02-01.

2 Manuel Albaladejo, Derecho de obligaciones, Madrid, 201114, pàg. 523 i seg.; Gabriel García 
Cantero, art. 1461, en Manuel Albaladejo (dir.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, t. XIX, Madrid, 1990, pàg. 170 i seg.; amb més matisos i distincions, José Luis Lacruz 
Berdejo et al, Elementos de Derecho civil II. Derecho de obligaciones, vol. 2º, 5ª ed. revisada 
y puesta al día por Francisco Rivero Hernández, Madrid, 2013, pàg. 5-6; Luis Díez-Picazo, 
Antonio Gullón Ballesteros, Sistema de derecho civil, Madrid, II-2, Madrid, 201210, pàg. 28-
29. Un resum de les distintes posicions doctrinals a Xavier Cecchini Rosell, La obligación de 
transmitir la propiedad en el contrato de compraventa, Valencia, 2002, i Luis Javier Gutiérrez 
Jerez, Transmisión de la propiedad y contrato de compraventa, Madrid, 2009, p. 76 i seg.
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canvi radical en la regulació de la compravenda, radicalitat, però, que resulta 
temperada pel fet que tant l’avantprojecte de llei de modernització del Código 
Civil (PMCC)3 com, en particular per la major probabilitat que es converteixi 
en llei, l’avantprojecte de Codi Mercantil,4 advoquen igualment per aquesta 
reorientació. A més, el Codi de Consum de Catalunya esmenta la conformitat 
de la prestació a l’art. 123-6 i 123-7.2, la qual cosa no ha d’estranyar perquè la 
Directiva 93/44 CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de maig de 1999, 
sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum i, 
en transposar-la, el TR de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (en endavant TR LGDCU),5 recolzen sobre la conformitat. És a dir, que 
a Catalunya la conformitat ja és dret vigent, per bé que circumscrita al dret del 
consum. Dit això, cal notar que les regulacions fins ara esmentades que han 
servit d’inspiració al (pre)legislador català no són absolutament coincidents, 
sinó que sempre apareixen variants més o menys rellevants en les redaccions, 
la qual cosa emmena a que si bé hi ha una coincidència substancial, s’està lluny 
d’una uniformitat completa.6 En general i a grans trets, d’entre els models 
europeus possibles, la regulació que es proposa al projecte de llei s’apropa més 
a la proposta de Reglament d’un dret comú europeu de la compravenda (CESL) 
que no a l’esborrany de Marc Comú de Referència (DCFR), encara que no es pot 
asseverar que s’hagi seguit un model únic.

No està prevista, de moment, la regulació al CCCat de la teoria general 
de l’obligació, la qual cosa permet plantejar el dubte de si la regulació de la 
conformitat és aplicable només a la compravenda o, al contrari, és susceptible 
de generalització a altres contractes, en particular als contractes onerosos.7 Tot 
i que la regulació es troba dins de la compravenda i que només s’ha previst 
la modificació d’alguns preceptes en què apareix el sanejament per vicis 
ocults,8 sembla que hi ha bons arguments de coherència interna del dret civil 
català per generalitzar la conformitat —que ja està vigent en l’àmbit del dret 
del consum—, com ho demostra que s’hi fa una remissió en la regulació que el 

3 Comisión General de Codificación, Propuesta para la modernización del Derecho de 
obligaciones y contratos, Madrid, 2009.

4 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427023422?blobheader=application%2Fpd
f&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalu
e1=attachment%3B+filename%3DAnteproyecto_de_Ley_de_C%C3%B3digo_Mercantil.
pdf&blobheadervalue2=1288788719402

5 Art. 114 i seg.
6 Vegeu el lament de Ralph De Wit, “Duties of Buyer and Seller. Transfer of Risk”, a Ignace 

Claeys, Régine Feldkamp (ed.), The Draft Common European Sales Law: Towards an Alternative 
Sales Law”. A Belgian Perspective, Cambridge-Antwerp-Portland, 2013, pàg. 170.

7 Per bé que el DCFR intenta aplicar la conformitat també als contractes gratuïts, la temptativa 
és poc reeixida, com he tractat de demostrar a La donación en España y en Europa, Madrid, 
2012, pàg. 69 i seg.

8 Sí que es va fer, encara que amb mancances, a la PMCC (“Disposición General-Disposición 
Adicional: Las referencias contenidas en cualquier disposición al régimen del Código civil 
sobre el saneamiento por evicción o por vicios ocultos se entenderán hechas, en lo pertinente, 
al régimen que establecen las Secciones segunda y tercera del Capítulo 111 (sic) del Título IV 
del Libro IV”). Vegeu Antoni Vaquer Aloy, “El principio de conformidad: ¿supraconcepto en el 
Derecho de obligaciones?”, Anuario de Derecho Civil, 2011, p. 24 i seg, i l’apartat 10 d’aquest treball.
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projecte de Llei de Llibre VI proposa per al violari (art. 624-2.3).9 Tanmateix, 
per a alguns contractes —en particular, el de serveis—10 són necessaris molts 
matisos que escapen a l’abast d’aquesta ponència,11 la qual cosa certament 
hagués estat desitjable. I encara cal resoldre la qüestió de si es pot aplicar 
aquesta noció a les obligacions que no neixen de contracte, atesa la insistència 
en el paper central de la voluntat de les parts i el caràcter tan contractualista 
de la normativa.

Finalment, s’ha de destacar que el projecte de Llei de Llibre VI preveu 
un sol règim de la conformitat per a vendes entre empresaris o professionals 
i vendes de consum, per bé que s’estableixen previsions específiques per a 
aquestes darreres que, habitualment, consisteixen a tenyir d’imperativitat 
allò que per als empresaris és merament dispositiu. Tanmateix, el projecte de 
llei no apunta cap mena de coordinació amb la regulació especial del Codi de 
Consum.

II. NOCIÓ DE MANCA DE CONFORMITAT

1. Idees generals

La manca de conformitat en la compravenda és un concepte unitari que 
pretén descriure qualsevol desviació dels béns lliurats pel venedor en compliment 
de la compravenda respecte d’allò que les parts van fixar com a prestació en 
el contracte.12 Les parts, en exercici de la autonomia de la voluntat (art. 111-6 
CCCat), són lliures de configurar les seves respectives prestacions com més els 
abelleixi, tal com repeteix fins a l’extenuació el text del projecte de llei de Llibre 
VI: “a) Tenir la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactat; b) Ser lliurat 
amb l’empaquetat o envasament acordats; c) Ser subministrat amb els accessoris 
i instruccions estipulats en el contracte” (art. 621-20.1); “2. La conformitat exigeix, 
llevat que s’hagi pactat altrament o que per les circumstàncies del cas algun 
d’aquests criteris no sigui aplicable” (art. 621-20.2); “ús particular manifestat 
pel comprador al venedor” (art. 621-20.3); “Llevat de pacte en contrari o que del 

9 “Quan [el violari] es constitueix a títol onerós, s’apliquen les normes de conformitat en els 
mateixos termes que a la compravenda”.

10 Em remeto a Antoni Vaquer Aloy, “La responsabilidad civil de los profesionales frente 
al derecho contractual europeo”, a Paloma de Barrón Arniches (coord.), Ejercicio de las 
profesiones liberales y responsabilidad civil, Granada, 2012, pàg. 17 i seg.

11 Vegeu Esther Arroyo Amayuelas, “Configuració i tipologia dels contractes de serveis: una 
proposta per a Catalunya des del marc europeu”, a Institut de Dret privat europeu i comparat 
de la Universitat de Girona (ed.), Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts 
d’obligacions al Codi Civil de Catalunya. Materials de les Setzenes Jornades de Dret català a 
Tossa, Girona, 2012, pàg. 214-215 i 220-221. Per a l’arrendament de béns mobles, Sergio 
Cámara Lapuente, El arrendamiento de bienes muebles, Cizur Menor, 2008, pàg. 231-232, 
considera desitjable l’extensió de la conformitat, per bé que preferentent amb adaptacions, 
per bé que no entén directament aplicable la legislació de consum en estar prevista només 
per a la compravenda.

12 Amb ulterior bibliografia, Marco Loos, “Sales law in the DCFR”, Centre for the Study of European 
Contract Law Working Paper Series No. 2010/04, pàg. 18, disponible a http://www.ssrn.com.
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contracte en resulti altrament” (art. 621-29.1).13 D’aquí que la conformitat no és 
altra cosa que la correspondència entre la cosa efectivament lliurada pel venedor 
i el disseny prestacional que van efectuar les parts del contracte.14 La manca de 
coincidència entre la prestació real i allò que van concebre les parts en pactar la 
compravenda o prestació ideal genera la manca de conformitat de la prestació. 
La conformitat constitueix un concepte ampli i unitari que engloba totes les 
modalitats d’incompliment: el compliment defectuós o inexacte o el lliurament 
d’una cosa defectuosa, el retard, i, fins i tot, malgrat que el projecte de Llei de 
Llibre VI CCCat no ho especifica, com tampoc el DCFR o el CESL, el lliurament 
d’una cosa completament distinta de la que es va acordar (aliud pro alio).15

L’art. 621-20 del projecte de Llei de Llibre VI, intenta combinar criteris 
de conformitat més objectius, per la seva remissió a allò acordat en concret 
per les parts, amb un altre de més subjectiu mitjançant la crida a les 
expectatives16 del comprador. Aquesta combinació no representa cap novetat. 
En efecte, les expectatives del comprador són expressament esmentades 
per l’art. IV.A.-2:302(f) DCFR, que indica que els béns lliurats pel venedor 
han de “possess such qualities and performance capabilities as the buyer 
may reasonably expect”, amb la qual cosa se’ls atorga un paper rellevant 

13 Èmfasi afegit. Antonio Manuel Morales Moreno, “Adaptación del Código Civil al Derecho 
Europeo: La Compraventa”, Anuario de Derecho Civil, 2003, p. 124, indica que el primer criteri 
a fi de decidir la conformitat “debe ser, sin duda, la autonomía de la voluntad”.

14 Com diu Kristian Maley, “The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, International Trade & 
Business Law Review, 2009, pàg. 82: “The notion of conformity supports the general principle 
of party autonomy expressed in Article 6,[3] [CISG], because conformity is essentially a 
description of the extent to which the goods with the parties’ actual intent and presumed 
intent”. La mateixa idea l’exposa Harry M Fletchner, “Conformity of Goods, Third Party 
Claims, and Buyer’s Notice Of Breach under the United Nations Sales Convention (“Cisg”), 
With Comments on the “Mussels Case,” the “Stolen Automobile Case,” and the “Ugandan 
Used Shoes Case””, University of Pittsburgh School of Law Working Papers, paper 64, 2007, 
pàg. 3: “the parties’ agreement defines the seller’s obligations concerning the quality (as 
well as the quantity and packaging) of the goods that are to be delivered under the contract” 
(disponible a law.bepress.com).

15 A diferència de l’art. 1474.II PMCC que expressament tipifica com a supòsit de manca de 
conformitat l’aliud pro alio (“La entrega de cosa diferente a la pactada se equipara a la falta de 
conformidad”). En el mateix sentit s’expressava l’art. 19 del dictamen Morales-Fenoy a què es 
fa referència al text a la pàgina següent.

16 Mustill LJ, en la sentència anglesa Roger v Parish (Scarborough) Ltd, [1987] 2 All ER 232, 237, 
ofereix una bona aproximació de les expectatives del comprador: “In relying on the fact that the 
defects could be repaired and had not destroyed the workable character of the car, the judge 
had applied the wrong test. In considering whether a car was of merchantable quality, the court 
had to consider not merely the buyer’s purpose of driving the car from one place to another, 
but of his doing so with the appropriate degree of comfort, ease of handling and pride in the 
vehicle’s outward appearance. On the facts and bearing in mind the price paid for the car and 
its description as ‘new’ and as a ‘Range Rover’, which would give rise to expectations above 
those relating to an ordinary family car, it could not be said that the car was of merchantable 
quality”. Alguna cosa similar es pot llegir a les SAP Madrid, sec. 11, 24.7.2009, JUR 361241 i SAP 
Barcelona, sec. 4, 16.3.2010, JUR 245047: “en un aparato de las características del que nos ocupa 
[ordinador de gamma alta], no es suficiente que todas las piezas funcionen correctamente en 
el momento de la compra, sino que el consumidor puede fundadamente esperar que presente 
una calidad en todos sus componentes de modo que tengan una vida útil superior al período de 
garantía de dos años que establece la ley en el art. 9.1”.
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i se subratlla el vessant subjectiu de la conformitat,17 entès no en el sentit 
que el comprador pugui decidir d’acord amb el seu arbitri si la prestació 
és conforme o no,18 sinó que els seus desitjos, en estar encastats en la 
prestació ideal, esdevenen determinants de l’existència de conformitat i, per 
consegüent, del compliment del contracte. Segons els comentaris oficials al 
DCFR, “it emphasises the buyer’s point of view by introducing the buyer’s 
expectations as a separate, stand-alone implied requirement which the goods 
have to meet”.19 El CESL manté aquesta línia, ja que l’art. 100.g) adverteix, 
en la seva versió espanyola, que els béns han de “poseer las cualidades y 
prestaciones que el comprador pueda esperar”. L’art. 621-20.2.c) matisa, 
però, el paper de les expectatives, ja que assenyala que la confirmat exigeix 
que el bé “[t]ingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot 
esperar segons la naturalesa del bé en béns del mateix tipus”. No s’invoquen 
les expectatives en general, com fan el DCFR i el CESL, sinó amb relació 
a la “naturalesa del bé en béns del mateix tipus”. La mateixa orientació es 
troba en probablement l’altre gran referent de què ha disposat la Comissió 
de Codificació de Catalunya, un dictamen encarregat per la Conselleria de 
Justícia als professors Antonio M. Morales Moreno y Nieves Fenoy Picón 
sobre una regulació de la compravenda a Catalunya, l’art. 18.E del qual 
presumeix la manca de conformitat si el bé lliurat pel venedor no compleix 
el requisit de “[t]ener o presentar la calidad y las prestaciones habituales 
de un bien del mismo tipo, que el comprador pueda fundamente esperar, 
habida cuenta de la naturaleza del bien”. Similarment s’expressa la PMCC 
que, pel que fa a la venda, és obra en bona mesura, també, de la ploma del 
professor Morales Moreno, i així el seu art. 1475.e) respon als mateixos 
principis només amb canvis menors en la redacció (“no presenta la calidad 

17 Florian Faust, “Leistungsstörungsrecht”, a Oliver Remien, Sebastian Herrler, Peter Limmer 
(ed.), Gemeinsames Europäisches Kaufrechts für die EU?, München, 2012, pàg. 163; Oliver 
Remien, “Verflichtungen des Verkäufers nach EU-Kaufrecht”, a Martin Schmitd-Kessel (ed.), 
Ein einheitliches europäisches Kaufrecht?, München, 2012, pàg. 318; Beate Gsell, “Fehlerbegriff 
und (negative) Beschaffenheitsvereinbarungen im Vorschlag für ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht”, a Hans Schulte-Nölke, Fryderyk Zoll, Nils Jansen, Reiner Schulze 
(ed.), Der Entwurf für ein optionales europäisches Kaufrecht, München, 2012, pàg. 231.

 La crida a les expectatives del comprador, junt amb les declaracions del venedor o atribuïbles 
a ell (vegeu infra sub 2.3), han permès afirmar a Hugh Collins, “Conformity of the Goods, 
the Network Society, and the Ethical Consumer”, European Review of Private Law, 2014, 
pàg. 619 i seg., que per aquesta via els compradors amb preocupacions ètiques (per les 
condicions laborals de les empreses productores, pel comerç just, etc.) podrien fer valer la 
manca de conformitat dels productes adquirits quan no se satisfan uns mínims ètics (l’autor 
recull l’exemple de les factories de Foxconn que elaboren els productes Apple). No obstant 
l’argumentari enginyós de Collins, és recomanable que el comprador amb preocupacions 
ètiques faci constar expressament en la descripció de les qualitats del producte no només les 
característiques de qualitat intrínseca dels béns que vol obtenir sinó també els estàndards 
mínims de condicions laborals de producció que ell considera.

18 Com recorda la SAP Corunya 7.2.2012, JUR 66527, “las “faltas de conformidad” no se refieren 
a la simple disconformidad del cliente, sino a defectos exteriorizados en el producto, y que se 
prueben”.

19 Christian von Bar, Eric Clive (ed.), Draft Common Frame of Reference, Full Edition, München, 
2009, vol. 2, pàg. 1286, comentari B a l’art. IV.A.-2:302. La rellevància de les expectatives del 
comprador l’ha destacada Loos, “Sales law in the DCFR”, pàg. 19. 
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y proporciona las prestacions habituales que, conforme a la naturaleza del 
bien, el comprador puede fundadamente esperar”). Ara bé, el dret català de 
consum té una norma vigent que es refereix a les expectatives sense el matís 
de lligar-les tan explícitament a la naturalesa del bé; es tracta de l’art. 123-8 
del Codi de Consum, d’acord amb el qual “[l]es persones consumidores tenen 
dret a: a) L’adequació dels béns i els serveis a les expectatives d’ús, qualitat i 
característiques de consum que ofereixen”. Tenint en compte que el projecte 
de llei de Llibre VI conté algunes normes específiques de consumidors, 
aquesta discrepància, encara que menor, convindria que fos corregida a fi 
que no hi hagués dubtes sobre el règim jurídic de la conformitat.

2. Criteris de la conformitat

L’art. 621-20 enumera un seguit de criteris que determinen la conformitat 
del bé lliurat pel venedor en compliment del contracte de compravenda. 
S’ordenen, aparentment, en dos blocs: al número 1, els que sembla que es 
presenten amb el caràcter d’imperatius; i al número 2 els que sembla que 
es presenten amb el caràcter de potestatius, atès que s’obre la porta a que la 
voluntat de les parts modifiqui aquests criteris o resultin inaplicables per 
les circumstàncies del cas. Si aquest fos el sistema, es tractaria d’un model 
diferent tant del CESL com del dictamen Morales-Fenoy. No obstant això, 
en realitat l’art. 621-20 del projecte de Llei de Llibre VI recolza en l’acord de 
voluntats expressat en el contracte i en el disseny prestacional, ja que els seus 
tres subapartats remeten, respectivament, al pacte, l’acord i l’estipulació; els 
criteris de conformitat no són, doncs, immutables i abstractes, sinó que, com ja 
s’ha subratllat, van lligats a l’autonomia de la voluntat de les concretes parts del 
contracte.20

L’art. 621-20 proposa aquesta enumeració dels criteris de conformitat:
“1. El bé no és conforme al contracte si no compleix els requisits 
següents:

a) Tenir la quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús pactat.
b) Ser lliurat amb l’empaquetat o envasament acordats.
c) Ser subministrat amb els accessoris i instruccions estipulats en el 
contracte.

2. La conformitat exigeix, llevat que s’hagi pactat altrament o que per 
les circumstàncies del cas algun d’aquests criteris no sigui aplicable, que 
el bé:

a) S’ajusti a la descripció realitzada pel venedor.
b) Sigui idoni per a l’ús habitual a què es destinin el béns del mateix 
tipus.

20 Per bé que seria necessari homogeneïtzar la redacció d’aquests tres subapartats posant en 
plural “pactats” per evitar que es pugui pensar que el pacte només concerneix a l’“ús”; és obvi 
que la quantitat o la qualitat dels béns també han de ser fruit de la voluntat dels interessats.
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c) Tingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot 
esperar segons la naturalesa del bé en béns del mateix tipus; i, en el 
seu cas, segons les declaracions del venedor o de tercers d’acord amb 
el que disposa l’article 621-24.2.
d) Tingui les qualitats i prestacions de la mostra o model que el 
venedor hagi presentat al comprador.
e) Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, en el seu cas, 
de manera adequada per a conservar i protegir el bé o donar-li la 
destinació que correspongui”.

Més enllà de variacions en la redacció, tot dibuixant presumpcions 
de conformitat o de manca de conformitat, els criteris pels quals 
aposta el legislador català coincideixen amb els del CESL,21 el DCFR,22 

21 Art. 99. Conformidad con el contrato
 1. Para estar en conformidad con el contrato, los bienes o los contenidos digitales 

deberán:
 (a) ser de la cantidad, calidad y tipo estipulados en el contrato;
 (b) estar envasados o embalados en la forma estipulada por el contrato; y
 (c) ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación o de otro tipo 

estipulados por el contrato.
 Art. 100. Criterios de la conformidad de los bienes y los contenidos digitales
 Los bienes o los contenidos digitales deberán:
 a) ser aptos para cualquier uso especial que se haya comunicado al vendedor 

en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias 
resulte evidente que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la 
competencia y el juicio del vendedor;

 b) ser aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes o contenidos 
digitales del mismo tipo;

 c) poseer las mismas cualidades de los bienes o los contenidos digitales que el vendedor 
exhibió al comprador como muestra o modelo;

 d) estar envasados o embalados en la forma habitual para tales bienes o, cuando no 
exista tal forma, de la forma más adecuada para conservarlos y protegerlos;

 e) ser suministrados con los accesorios, instrucciones de instalación o de otro tipo que 
el comprador pueda esperar;

 f) poseer las cualidades y prestaciones indicadas en cualquier declaración 
precontractual que forme parte de las cláusulas contractuales en virtud del artículo 
69; y

 g) poseer las cualidades y prestaciones que el comprador pueda esperar; a la hora de 
determinar qué puede esperar el consumidor de los contenidos digitales se deberá 
tener en cuenta si los contenidos digitales fueron suministrados o no a cambio del 
pago de un precio.

22 Art. IV.A.-2:301: “The goods do not conform with the contract unless they:
 (a) are of the quantity, quality and description required by the contract;
 (b) are contained or packaged in the manner required by the contract;
 (c) are supplied along with any accessories, installation instructions or other instruct 

tions required by the contract; and
 (d) comply with the remaining Articles of this Section.”
 Els redactors indiquen que el DCFR intenta ser més directe perquè estableix criteris 

de conformitat; vegeu el comentari A a aquest article a la pàg. 1293 de la full edition, 
tot prescindint del sistema de presumpcions al que va recórrer l’art. 2.2 de la Directiva 
99/44/CE de la venda i les garanties dels béns de consum.

 Art. IV. A. – 2:302: “Fitness for purpose, qualities, packaging
 he goods must:
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la PMCC23 i la proposta de Codi Mercantil24 o f ins i tot el CISG,25 ja que, 
com s’ha advertit, les idees bàsiques estan ben consolidades, per la 
qual cosa no hi ha gaire marge a la innovació.

 (a) be fit for any particular purpose made known to the seller at the time of the 
conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did 
not rely, or that it was unreasonable for the buyer to rely, on the seller’s skill and 
judgement;

 (b) be fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used;
 (c) possess the qualities of goods which the seller held out to the buyer as a sample or model;
 (d) be contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no 

such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods;
 (e) be supplied along with such accessories, installation instructions or other 

instructions as the buyer may reasonably expect to receive; and
 (f) possess such qualities and performance capabilities as the buyer may reasonably expect.”
23 Art. 1475 PMCC: “A salvo lo pactado por las partes hay, en particular, falta de conformidad:
 1.º Si la cosa no se ajusta a la descripción del vendedor;
 2.º S no posee las cualidades de la muestra o del modelo presentados por el vendedor al 

comprador;
 3.º Si no es apta para el uso especial requerido por el comprador al celebrarse el contrato 

siempre que el vendedor haya admitido que la cosa es apta para dicho uso;
 4.º Si no es apta para los usos a que ordinariamente se destinan bienes del mismo tipo 

o no presenta la calidad y proporciona las prestaciones habituales que, conforme a la 
naturaleza del bien, el comprador puede fundadamente esperar.”

24 “Art. 511-7. Entrega conforme al contrato.
 Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, o que, por las circunstancias del caso, 

alguno de ellos no resulte aplicable, el bien entregado será conforme al contrato siempre 
que se cumplan los requisitos que se expresan a continuación:

 a) Que se ajuste a la descripción realizada por el vendedor.
 b) Que sea apto para los usos a que ordinariamente se destinan bienes del mismo tipo 

y presente la calidad y proporcione las prestaciones habituales que, conforme a su 
naturaleza, el comprador pueda fundadamente esperar.

 c) Que sea apto para cualquier uso especial precisado por el comprador y conocido o 
debido conocer por el vendedor.

 d) Que posea las cualidades de la muestra que el vendedor haya presentado al 
comprador.

 e) Que esté envasado o embalado en la forma adecuada para su conservación y 
transporte.

 f) Que esté correctamente instalado. La incorrecta instalación del bien se equipara a 
la falta de conformidad cuando, según el contrato, la instalación incumba al vendedor 
y haya sido realizada bajo su responsabilidad; o cuando, habiendo quedado a cargo del 
comprador, el defecto se deba a un error en las instrucciones para llevarla a cabo.

25 “Art. 35.2: Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán conformes 
al contrato a menos:

 a) que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del 
mismo tipo;

 b) que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya 
hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las 
circunstancias resulte que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en 
la competencia y el juicio del vendedor;

 c) que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya presentado 
al comprador;

 d) que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales mercaderías o, si 
no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y protegerlas”.
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Els criteris no es presenten dotats de jerarquia entre ells, per la qual cosa 
cal deduir que són criteris acumulatius,26 de manera que, perquè la prestació 
sigui conforme, s’han de complir tots. Els diferents criteris de conformitat no 
són necessàriament excloents entre ells, sinó que cal atendre a la finalitat que 
persegueixen. Així, per exemple, la conformitat pot venir determinada, com es 
veurà a continuació (2.2) per la mostra presentada pel venedor al comprador, 
i aquest serà un criteri determinant per judicar la conformitat, però també el 
comprador pot, sobre la mostra presentada, manifestar el seu interès en un ús o 
destinació particulars (2.4), i alhora altres persones distintes de les parts poden 
realitzar determinades manifestacions relatives als béns (2.3); aquests diversos 
criteris de conformitat són compatibles i, en conseqüència, els béns lliurats 
hauran de reunir totes aquestes característiques per tal de ser conformes.

No obstant la seva acumulabilitat i l’absència de jerarquia, en realitat els 
criteris de conformitat són susceptibles d’ordenació. Certament, el projecte de 
llei de Llibre VI no els presenta ordenats. Una mica amagada, però, s’observa 
l’ordenació a l’art. 621-50 quan, amb relació a l’excés de cabuda (vegeu infra 
sub 6) parla de l’ús “específic, pactat o habitual”. En efecte, com veurem 
seguidament, si es prescindeix de l’esment a l’ús i s’intenta generalitzar a 
qualsevol característica dels béns, prevalen les que siguin específiques o 
particulars; si no se n’han establert, cal atendre a les que hagin pactat les parts 
del contracte i, en defecte de pacte, cal estar a les habituals d’aquell tipus de 
béns al que pertany la cosa venuda.

2.1. El criteri central de conformitat és la voluntat de les parts 
contractuals

Tot i que ja he fet esment al paper central que té la voluntat de les parts en 
el contracte de compravenda en la determinació dels criteris per a l’existència 
o no de conformitat, és convenient una major atenció a aquesta qüestió. En 
efecte, els tres criteris de la conformitat que llista l’art. 621-20.1 van lligats a 
la voluntat dels contractants per mitjà del disseny prestacional. Si es llegeix 
en plural, com s’ha advertit abans,27 l’apartat 1.a) indica que la prestació 
realment realitzada és conforme si es correspon amb “la quantitat, qualitat, 
tipus, prestacions i ús pactat(s)”, si es lliura “amb l’empaquetat o envasament 
acordats” i se subministra “amb els accessoris i instruccions estipulats en el 
contracte”. Les parts són lliures per dissenyar la prestació deguda com més 
els plagui, per la qual cosa és perfectament lògic que l’existència o no de 

26 Faust, “Leistungsstörungenrecht”, p. 163, defensa la mateixa idea per al CESL. Vegeu, per a 
la Directiva 99/44 i el TR LGDCU, Manuel Jesús Marín López, Las garantías en la venta de 
bienes de consumo en la Unión Europea, Madrid, 2004, pàg. 98-99, i Pilar Gutiérrez Santiago, 
“Estándares legales de falta de conformidad en la compraventa de consumo: experiencias 
judiciales”, en Ángel Carrasco Perera (dir.), Tratado de la compraventa, Homenaje al profesor 
Rodrigo Bercovitz, t. II, Cizur Menor, 2013, pàg. 1499; José Manuel Busto Lago (coord.), Natalia 
Álvarez Lata, Fernando Peña López, Reclamaciones de consumo, Cizur Menor, 2013, pàg. 
686; Hans-W Micklitz, Norbert Reich, “Sale of Consumer Goods”, a Norbert Reich, Hans-W 
Micklitz, Peter Rott, Klaus Tonner, European Consumer Law, Cambridge-Antwerpen-
Portland, 20142, pàg. 174.

27 Supra nota 20 i text correlatiu.
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compliment, que ve determinat per la conformitat, depengui de com les parts 
han configurat allò a què s’han obligat. D’aquí que la voluntat de les parts quan 
dissenyen la prestació sigui el criteri central de la conformitat.28 Comprèn 
des dels aspectes més bàsics i definidors de la prestació (quantitat, qualitat 
i tipus) a d’altres més secundaris (l’empaquetat o l’envasat) sense oblidar els 
accessoris i les instruccions; dins de la qualitat i el tipus es pot definir l’origen, 
el fabricant o altres característiques que singularitzin els béns. En el benentès, 
però, que un cop incorporats al disseny prestacional, aquests criteris són tots 
ells igualment rellevants per a la conformitat, amb independència que siguin 
definidors o secundaris o es tracti d’accessoris. La prestació ha de complir amb 
cadascun dels aspectes acordats a fi que hi hagi conformitat, ja que, com s’ha 
dit abans, són cumulatius i no s’estableix cap jerarquia entre ells.

A més, els criteris estàndard de conformitat que es contenen a l’apartat 2 de 
l’art. 621-20 se supediten, amb una reiteració que busca refermar aquest paper 
central de la voluntat contractual, a que les parts no hagin pactat altrament, 
que és el que contempla el primer apartat a què s’acaba de fer esment.

Per contra, el Codi de Consum no ressalta el paper de la voluntat dels 
particulars en la determinació dels paràmetres de la conformitat, ja que no 
conté cap referència als pactes de les parts.

2.2. La mostra presentada al comprador

En defecte de pacte entre les parts, i malgrat que el projecte de llei de Llibre 
VI no ho diu expressament sinó que l’inclou entre els criteris estàndard de 
conformitat, s’ha d’entendre que, abans que aquests i els acordats per les parts, 
la conformitat ve determinada perquè la cosa lliurada “tingui les qualitats i 
prestacions de la mostra o model que el venedor hagi presentat al comprador” 
(art. 461-20.2.c, que es correspon amb l’art. 100.c) CESL). Amb la mostra, el 
venedor ha creat unes expectatives llegítimes de qualitats i prestacions en el 
comprador que l’han empès a realitzar el negoci, per la qual cosa només hi ha 
conformitat si el bé lliurat es correspon exactament amb la mostra presentada 
al comprador. Aquest criteri coincideix amb el de l’art. 242-2.a) del Codi de 
Consum. El comprador només ha de provar que se li va presentar una mostra 
del producte, ja que la norma no exigeix que s’acrediti l’acord entre les parts 
sobre les característiques del bé o sobre la mostra ni que en el contracte s’hagi 
fet cap referència a la mostra;29 un cop provat que la cosa es correspon amb la 
mostra, es presumeix la conformitat.30 L’única exigència rau en la “presentació”: 
és imprescindible que la mostra l’hagi presentat el venedor o algú per compte 
seu, amb al qual cosa ha identificat i individualitzat el tipus de producte, 

28 Vegeu el § 434(1) BGB (“La cosa está libre de vicios materiales, si al tiempo de la transmisión 
del riesgo tiene las cualidades convenidas”, en la versió d’Albert Lamarca Marquès (dir.), 
Código Civil alemán, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2008) i Manuel Jesús Marín López, art. 
116, a Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), Comentario del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Cizur 
Menor, 2009, pàg. 1447.

29 Schwenzer, art. 35, nº 25, pàg. 582; Busto Lago (coord.)/Álvarez Lata/Peña López, 
Reclamaciones, pàg. 689-690.

30 Micklitz/Reich, “Sale of Consumer Goods”, pàg. 174.
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d’entre els altres que pugui produir o comercialitzar; no és suficient, doncs, 
que el comprador hagi seleccionat un producte d’un catàleg si el catàleg no li ha 
estat proporcionat directament pel venedor, perquè aleshores ens situem en el 
criteri que s’exposa en el subepígraf següent. Sí que s’ha d’entendre equivalent 
a la presentació l’exposició virtual que faci el venedor personalitzadament 
mitjançant una aplicació informàtica o similar. Alhora, la mostra té un efecte 
excloent, perquè el comprador “no podrá invocar posteriormente la falta de 
conformidad del bien con el contrato basándose en características del bien que 
pudo conocer a través del examen de la muestra”.31

2.3. Les declaracions del venedor o atribuïbles al venedor

La conformitat ve determinada per les declaracions realitzades pel venedor. 
Les declaracions que concerneixen el bé venut s’integren en els criteris de 
conformitat, encara que no responguin a criteris estàndard. En primer lloc, 
l’art. 622-20.2.a) té en compte “la descripció realitzada pel venedor”. Aquesta 
descripció abasta tots els elements que identifiquen la prestació: novament 
la quantitat, la qualitat, el tipus, l’ús, l’embalatge o l’envasat i els accessoris. 
No es tracta ara que comprador i venedor s’hagin posat d’acord. És suficient 
que el venedor els hagi inclòs en la descripció que ha fet del bé i ha publicat 
per qualsevol mitjà (comunicació personalitzada al comprador o presentació 
al públic general en una pàgina web, per exemple), fins i tot encara que el 
comprador no conegués tots els detalls d’aquesta descripció. Un cop expressats 
pel venedor, aquests elements s’objectivitzen i s’incorporen a la prestació ideal 
que actua com a paràmetre de la conformitat.

L’art. 621-20.2.c) estén la incorporació al disseny prestacional de “les 
declaracions del venedor o de tercers d’acord amb el que disposa l’article 621-
24.2”. D’acord amb aquest darrer precepte:

“[e]n la compravenda de consum, les manifestacions públiques fetes per 
qualsevol tercer que hagi intervingut en la cadena de comercialització 
i, en particular, en la publicitat o etiquetat del bé, s’entenen fetes pel 
venedor, tret que aquest, en el moment de concloure el contracte, no les 
conegués o no fos raonable esperar que les hagués de conèixer”.

Per consegüent, en qualsevol contracte de compravenda el bé lliurat ha 
de reunir les qualitats publicitades pel venedor; i si la compravenda és de 
consum, a més, aquelles qualitats expressades en les manifestacions públiques 
fetes per tercers aliens al venedor al llarg del procés de comercialització 
d’aquell producte, excepció feta que el venedor ni les conegués ni sigui 
raonable que les hagués de conèixer. Tanmateix, aquestes declaracions sobre 
les característiques dels béns no integren la conformitat en tres supòsits que 
pressuposen que no han estat determinants en la decisió de comprar:

“a) El comprador conegui o pugui raonablement conèixer la seva 
incorrecció.

31 Manuel Jesús Marín López, “La muestra o modelo como parámetro de conformidad del bien 
vendido”, disponible en www.uclm.es/centro/cesco, pàg. 4.
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b) El venedor hagi rectificat les manifestacions fetes abans de concloure 
el contracte de manera cognoscible pel comprador o destinatari de la 
manifestació corregida.
c) Les manifestacions fetes no puguin haver influït sobre la decisió de 
comprar”.

En tot cas, pesa sobre el venedor la càrrega de provar aquestes tres 
circumstàncies que eviten la seva responsabilitat per la manca de conformitat.

2.4. L’ús i la destinació particulars

L’art. 621-20.3 del projecte de llei de Llibre VI contempla també un ús 
que no és el pactat ni l’ús estàndard de la cosa: “La inadequació del bé per a 
ser destinat a un ús particular manifestat pel comprador al venedor en el 
moment de concloure el contracte constitueix manca de conformitat, sempre 
que el venedor hagi admès la possibilitat d’aquest ús”, amb una redacció 
molt semblant a l’art. 1475.3r PMCC;32 similarment, l’art. 242-2.1.d) del Codi 
de Consum contempla que el bé “[s]igui apte per a qualsevol ús requerit per 
la persona consumidora i admès pel venedor o venedora”. Es tracta d’una 
diferència molt i molt tènue amb l’ús pactat: la diferència sembla que rau en el 
fet que no hi ha hagut un acord explícit sobre l’ús de la cosa, sinó que es tracta 
d’un ús particular manifestat pel comprador —en conseqüència, que l’ha fet 
conèixer al venedor— i el venedor ha admès la possibilitat d’aquest ús. S’hagués 
pogut parlar d’un acord tàcit sobre un ús no normalitzat de la cosa —que 
simplement s’incorporaria a l’apartat 1.a) d’aquest article mitjançant la fórmula 
“ús acordat, de manera expressa o tàcita”—,33 però el legislador ha preferit obrir 
una excepció als criteris estàndard mitjançant un apartat tercer, malgrat que 
l’ordre de la redacció no és probablement el més lògic. De manera diferent, 
l’art. IV.A.-2:302(a) DCFR i l’art. 100.a) CESL no exigeixen l’admissió pel 
venedor de l’ús particular,34 sinó que contemplen el silenci a la manifestació del 
comprador, silenci al qual atorguen un valor positiu; a manera de contrapès, no 

32 L’única variant significativa és que en comptes d’ús “particular manifestat” la PMCC parla 
d’“ús especial requerit”, de manera que és suficient “manifestar” aquest ús sense “requerir-
lo”, la qual suposa un èmfasi menor d’exigència per part del comprador en el projecte de llei 
de Llibre VI.

33 Aquesta és l’opció de l’art. 18.D de la proposta Morales-Fenoy: “D) Ser apta para cualquier 
fin particular que, expresa o tácitamente, haya hecho saber el comprador al vendedor en el 
momento de la celebración del contrato, salvo que las circunstancias pongan de manifiesto 
que el comprador no confió, o no era razonable que confiara, en la competencia y juicio del 
vendedor”.

34 Vegeu la transcripció a la nota 21. Segons el comentari B a l’art. IV.A.-2:302 DCFR (DCFR 
Full Edition, vol. 2, pàg. 1285), “the seller is liable only if two conditions are met. First, the 
buyer must have made the particular known when concluding the contract. Secondly, the 
buyer must have relied on the seller’s expertise and it must have been reasonable to do 
so”. L’acceptació o l’admissió pel venedor no és, doncs, cap requisit, i això és lògic, perquè 
només l’expert pot conèixer —i consegüentment admetre— si aquell ús particular el pot 
conferir la cosa. Per una crítica d’aquesta solució, per la seva poca claredat i per no exigir un 
acord, Oliver Remien, art. 100, a Martin Schmidt-Kessel (ed.), Die Entwurf ein Gemeinsames 
Europäisches Kaufrecht, München, 2014, pàg. 541, Rn 2.
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hi haurà manca de conformitat quan les circumstàncies del cas palesin que el 
comprador no va confiar o no podia raonablement confiar en els coneixements 
del venedor quant a aquell ús particular, previsió que no s’ha inclòs al projecte 
de llei de Llibre VI; mentre que l’art. 511-7.c) de la Proposta Mercantil només 
requereix que l’ús especial fos conegut o l’hagués pogut conèixer el venedor, 
sense l’advertència vista al DCFR i al CESL.

El mateix que s’acaba de dir respecte de l’ús és aplicable també a la 
destinació (“la destinació que correspongui”, en expressió de l’art. 621-20.2.e). 
Ara bé, aquesta destinació diferent de la usual per a aquell tipus concret de bé 
sí està prevista en un ordre preferent en la llista d’elements de la conformitat, 
mentre que l’ús particular no es troba, com s’ha indicat, fins a l’apartat tercer. 
A més, cal notar que l’expressió “destinació que correspongui” no emfasitza ni 
l’acord ni l’admissió d’una destinació inusual per part del venedor, per la qual 
cosa, a diferència de l’ús, sembla que seria suficient haver-li comunicat aquesta 
destinació peculiar volguda pel comprador.

L’article subratlla que l’ús o la destinació particulars s’han de comunicar 
prèviament a la conclusió del contracte (“en el moment de concloure el 
contracte”, apura el precepte, la qual cosa òbviament comprèn la manifestació 
realitzada en la fase de negociacions), per la qual cosa resten exclosos de 
la conformitat els usos i destinacions particulars donats a conèixer un cop 
perfeccionat el contracte.

L’ús i la destinació particulars, si de les circumstàncies del cas no es desprèn 
una altra cosa, no exclou que la cosa venuda no hagi de complir amb les 
prestacions usuals i, a més, aquelles altres que hagin pogut acordar les parts.35

2.5. Els criteris estàndard de conformitat

Els criteris estàndard, però sempre subordinats a la voluntat de les parts 
en el contracte, de la manera vista en els subepígrafs precedents, s’enumeren 
a l’apartat 2 de l’art. 621-20. Aquests són uns criteris abstractes basats en 
l’habitualitat o normalitat de les característiques, qualitats o usos dels béns, 
els quals entren en joc en defecte d’acord entre les parts. El primer criteri 
estàndard és que el bé “sigui idoni per a l’ús habitual a què es destin[e]n el 
béns del mateix tipus” (art. 621-20.2.b), és a dir, que serveixi per a aquells usos 
als quals habitualment es destinen altres béns similars.36 El segon, que “[t]
ingui les qualitats i prestacions habituals que el comprador pot esperar segons 

35 Micklitz/Reich, “Sale of Consumer Goods”, pàg. 174.
36 Per exemple, si es tracta d’un paviment per a una llar, ha de ser susceptible de ser netejat. 

És el cas de la SAP Pontevedra 15.2.2007 (AC 2007/1431): “no podemos entender que haya 
habido conformidad (…) toda vez que ha quedado probado que el pavimento no se ajusta a lo 
que cabía esperar de él en los tres casos previstos en este precepto. Por su especial porosidad 
presenta unas manchas ya desde su colocación que no lo hacen apto para servir de “suelo” de 
una casa (…) durante la misma colocación se pudo constatar que las baldosas eran demasiado 
porosas, pues absorbían la suciedad de forma rápida y sin que resultase posible limpiarlas 
con procedimientos ordinarios (quedaba impreso el cerquillo de los calderos de los albañiles 
y las propias huellas del calzado,..); la apariencia del pavimento es “escandalosa” según el 
perito judicial ya que aparenta sucio y no es posible limpiarlo por la excesiva porosidad de las 
baldosas.” Si la cosa és susceptible de diversos usos habituals, ha de ser idònia per a tots ells, 
com adverteixen Micklitz/Reich, “Sale of Consumer Goods”, pàg. 175.
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la naturalesa del bé en béns del mateix tipus” (art. 621-20.2.c), o sigui, que 
reuneixi les característiques usuals de béns similars, la qual cosa és tant com 
dir la qualitat mitjana en una determinada gamma de productes; cal notar la 
connotació que aporta el doble criteri objectiu de la naturalesa del bé en concret 
i del tipus al qual pertany. El tercer, que “[t]ingui les qualitats i prestacions 
de la mostra o model que el venedor hagi presentat al comprador” (art. 621-
20.2.d), criteri que, com ja s’ha esmentat, en bona lògica hauria d’anar ordenat 
amb preferència a la lletra c), ja que la mostra ha pogut crear unes expectatives 
distintes a la mitjana de la gamma de productes, igual com els acords de les parts 
són preferents als criteris estàndard. I, en darrer terme, i pel que fa no ja a les 
característiques del producte sinó a la seva presentació, que “[e]stigui embalat 
o envasat de la manera habitual o, en el seu cas, de manera adequada per a 
conservar i protegir el bé o donar-li la destinació que correspongui”, amb la qual 
cosa el criteri és doble: l’envàs o l’embalatge habituals per a aquells productes, 
sempre que sigui suficient per a protegir el bé, però també el que requereixi la 
destinació que s’hagi de donar a aquell bé. El matís és important, i pressuposa 
que no s’està davant la destinació abstracta del bé, sinó davant d’una altra que és 
específica per al cas concret, i per això ha estat objecte d’anàlisi separada en el 
subapartat precedent, ja que és preferent l’ús particular a l’habitual.

3. La instal·lació dels béns

L’art. 621-22 del projecte de llei de Llibre VI estén la manca de conformitat als 
accessoris i a les instruccions d’ús, consum i maneig i, especialment, les relatives 
a la instal·lació i altres documents que acompanyen els béns venuts. Si no es 
lliuren, avisa el precepte, i raonablement el comprador ho podia esperar, el bé no 
és conforme, encara que es correspongui amb la descripció, model o prestacions 
estàndard. Anteriorment, l’art. 621-20.1.c assenyala que “El bé no és conforme 
al contracte si no compleix els requisits següents: (...) c) Ser subministrat amb 
els accessoris i instruccions estipulats en el contracte”. Per consegüent, si no 
s’ha pactat al respecte de les instruccions, no hi ha conformitat si almenys no es 
lliuren al venedor les instruccions d´ús, consum, maneig i instal·lació.

Aquestes darreres, les instruccions d’instal·lació, tenen un interès 
particular. A banda de les propietats dels béns venuts, siguin acordades 
o siguin estàndard, en el cas que per al seu ús necessitin ésser instal·lats, la 
conformitat ve determinada, també, per la seva instal·lació adient quan 
aquesta forma part del contracte de compravenda. La manca de conformitat 
de la prestació basada en la instal·lació del bé depèn de si la realitza el venedor 
o se n’ocupa el comprador. En ambdós casos, l’absència de les instruccions 
per dur a terme la instal·lació es configura com una causa de no conformitat 
d’acord amb l’art. 621-22; a més, l’art. 621-21 contempla també la manca de 
conformitat resultant de deficiència en les instruccions. Cal equiparar a la 
inexistència d’instruccions el seu lliurament en una llengua no oficial (arts. 
18.3 TR LGDCU i 128.1 Codi de Consum).37 Tanmateix, si la instal·lació pertoca 

37 Per exemple, SAP Barcelona, sec. 1, 4.4.2000, Roj: SAP B 4294/2000, instruccions en anglès.
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al venedor, caldrà el pacte exprés de subministrar les instruccions, ja que no 
són indispensables si sap com realitzar la instal·lació.

Encara que el bé venut sigui correcte, la instal·lació incorrecta suposa 
manca de conformitat si ha estat feta pel venedor o per algú altre sota la seva 
responsabilitat.38 Per consegüent, qualsevol defecte en la instal·lació comporta la 
manca de conformitat, amb independència que l’hagi dut a terme el venedor per 
si mateix o algú altre per encàrrec del venedor. En la línia del dret de contractes 
europeu (art. 101.a CESL), el venedor respon per manca de conformitat no només 
quan instal·la ell sinó també quan instal·la un tercer per compte seu.

En el cas que el comprador, o algú per compte seu, assumeixi la instal·lació, 
l’avantprojecte de llei de Llibre VI deia que hi ha manca de conformitat quan “la 
incorrecció obeeix a un error en les instruccions proporcionades pel venedor”. 
La redacció era en un aspecte més ampla i en un altre més estreta que el CESL. 
Era més ampla perquè la mera instal·lació incorrecta ja provoca la manca de 
conformitat, mentre que en el CESL només s’incompleix per “cualquier falta 
de conformidad [del bé] derivada de dicha instalación incorrecta”; és a dir, no 
es tracta de la mera instal·lació incorrecta, sinó de que aquesta influeixi en les 
prestacions que ofereix el bé.39 La dicció del CESL és més acurada perquè allò 
que és rellevant és que la instal·lació incorrecta ocasioni que el bé no ofereixi 
les prestacions pactades o estàndard. En canvi, és més estreta quan esmenta 
l’“error en les instruccions”,40 ja que els problemes d’instal·lació no només es 
poden deure a un error, sinó també a la seva insuficiència o manca de claredat. 
Per això cal preferir un supòsit de fet més ample com el del CESL (la “incorrecta 
instalación se debió a una deficiencia en las instrucciones de instalación”, resa 
l’art. 101.1(b)) o el DCFR (art. IV.A.-2:304: “the incorrect installation was due 
to a shortcoming in the installation instructions”). El projecte de Llei, amb bon 
criteri, ha substituït “error” per “deficiència”. En tot cas, la instal·lació incorrecta 
ha de ser conseqüència (relació de causalitat) de les instruccions deficients, ja 
que, si malgrat les deficiències el bé s’ha instal·lat correctament, no hi ha manca 
de conformitat, com expressament adverteix el § 434(2) BGB.

L’art. 621-20.1.c), però, en la seva literalitat no es refereix al lliurament de les 
instruccions d’instal·lació. Tanmateix, l’art. 621-22 esmenta les “d’ús, consum 
i maneig, especialment les relatives a la instal·lació o el funcionament”, si bé 

38 Per exemple, la SAP Astúries 6.11.2012, Roj: SAP O 3149/2012, condemna IKEA tot i que el 
muntatge de la cuina en qüestió el va realitzar una altra empresa, perquè IKEA publicitava 
“nuestro servicio de montaje”.

39 Faust, “Leistungsstörungen”, pàg. 166. L’art. 116.2 TR LGDCU parla de la “falta de 
conformidad que resulte de una incorrecta instalación del producto”.

40 Expressió que es troba també als arts. 116.2 TR LGDCU, 1479 PMCC i 511-7.f) de la proposta de 
Codi Mercantil, però que almenys pel que fa a l’art. 116.2 TR LGDCU s’interpreta àmpliament 
(Marín López, art. 116 TR LGDCU, pàg. 1465: “información errónea o deficiente”; Esther 
Torrelles Torrea, art. 116, a Sergio Cámara Lapuente (dir.), Comentarios a las Normas de 
Protección de los Consumidores, Madrid, 2011, pàg. 1078: “la incorrecta instalación va más 
allá del error en las instrucciones de instalación, pues puede incluirse los supuestos de falta 
de claridad, instalaciones [ha de dir “instrucciones”] incompletas, defectuosa redacción, 
etc.”; Pilar Martín Aresti, “Garantías y servicios posventa”, a Manuel Rebollo Puig, Manuel 
Izquierdo Carrasco (dir.), La defensa de los consumidores y usuarios, Madrid, 2011, pàg. 1714: 
l’error “debe ser interpretado en un sentido amplio, acorde con su finalidad, para comprender 
en él no solo los errores en un sentido estricto, sino también las omisiones e imprecisiones”).
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només amb relació a la seva absència. Ambdós articles s’han de complementar i 
llegir plegats, i entendre que l’art. 621.20.1.c) comprèn tota mena d’instruccions, 
fins i tot les que no s’enumeren com ara les de manteniment. D’aquí que l’esment 
que fa aquell article a les instruccions estipulades al contracte resulti insuficient, 
ja que s’hauria d’incloure la referència a qualsevol altra instrucció que sigui 
raonable. Així ho fan el DCFR (art. IV.A.-3:203(e): “installation instructions or 
other instructions as the buyer may reasonably expect to receive”) i el CESL 
(art. 100.e): “instrucciones de instalación o de otro tipo que el comprador pueda 
esperar”). Per consegüent, s’ha d’entendre que l’esment de les instruccions 
d’instal·lació constitueix només el paradigma de les instruccions, però no 
exclou que l’absència d’altres instruccions que usualment acompanyen o que 
és raonable que acompanyin determinats béns, i els errors o deficiències que 
continguin, també puguin ocasionar la manca de conformitat.

Cal assenyalar, finalment, que atès que només es contempla la manca 
de conformitat per no haver subministrat les instruccions estipulades al 
contracte, i no les que raonablement podia esperar el comprador, mereixia 
una consideració negativa l’avantprojecte de Llibre VI perquè no s’establia la 
inderogabilitat de la norma sobre la manca de conformitat del bé per l’absència 
o defectes de les instruccions en perjudici dels consumidors, mentre que el 
Codi de Consum es limita a tipificar com a sanció “[n]o lliurar a les persones 
consumidores les instruccions d’ús i manteniment o qualsevol altre document 
exigit per la normativa” (art. 331-4.k), amb la qual cosa no cobreix les carències 
que s’acaben d’indicar. Sí que ho preveu específicament el CESL (art. 101.2: 
“Las partes no podrán excluir la aplicación del presente artículo, ni introducir 
excepciones o modificar sus efectos en detrimento del consumidor”),  i 
igualment l’art. 116-2 TR LGDCU contempla amb el caràcter d’imperativa en 
les vendes de consum la norma sobre conformitat per la incorrecta instal·lació 
del bé. Per això, cal aplaudir la rectificació que s’ha introduït en el projecte de 
Llei, ja que ara l’art. 621-21.2 adverteix que “[e]n la compravenda de consum és 
ineficaç qualsevol pacte, clàusula o estipulació que modifiqui, en perjudici del 
consumidor, el règim que estableix l’apartat 1.”

4. El moment de la conformitat

4.1. El moment de la conformitat en general

L’art. 621-23 del projecte de llei de Llibre VI assenyala que el venedor 
respon de tota manca de conformitat del bé que existeixi en el moment de la 
transmissió del risc. El moment de la transmissió del risc, conforme a l’art. 621-
17, és el del lliurament del bé o dels documents que el representen; la norma 
coincideix, per tant, amb l’art. 242-2.2 del Codi de Consum. L’origen d’aquesta 
norma es troba en l’art. 36.1 CISG:

“El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente 
Convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de 
la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea 
manifiesta después de ese momento”.
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El mateix preveuen l’art. IV.A.-2:308 DCFR (“The seller is liable for any 
lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, 
even if the lack of conformity becomes apparent only after that time”) i l’art. 
105 CESL, que es remet als arts. 142 i 143 CESL, els quals estableixen que la 
transmissió del risc coincideix amb el lliurament o la presa de possessió dels 
béns. La mateixa solució es contempla a l’art. 1481 PMCC .

El segon paràgraf de l’art. 621-23 de l’avantprojecte de Llibre VI afegia una 
norma de mora del creditor:41 “També es transmeten els riscos al comprador 
quan es nega injustificadament a rebre el bé”. Aquesta norma, paral·lela a l’art. 
144 CESL, suposa que si el venedor ofereix el compliment de la seva obligació 
mitjançant la posada a disposició del bé al creditor i aquest es nega sense motiu 
a prendre’n possessió, el risc es transmet igualment i, per tant, des d’aquest 
moment el venedor respon de la manca de conformitat. En el projecte de Llei la 
norma s’ha traslladat a l’art. 621-17.1.

Finalment, cal tenir en compte l’existència de normes específiques per 
als béns venuts en trànsit a l’art. 621-18 del projecte de Llei de Llibre VI, molt 
semblant a l’art. 146 CESL.

4.2. El moment de la conformitat en les vendes de consum

D’acord amb l’art. 621-23.2 del projecte de Llei de Llibre VI, “[e]n la 
compravenda de consum, es presumeix42 que la manca de conformitat 
manifestada en els sis mesos posteriors al lliurament del bé o a la completa 
instal·lació, ja existia en aquell moment, tret que això sigui incompatible amb 
la naturalesa del bé o el tipus de manca de conformitat”. Tradicionalment 
s’ha procurat alleugerir la prova de la manca de conformitat a fi d’afavorir 
el consumidor, cosa que s’aconsegueix amb la presumpció que la manca de 
conformitat que es fa palesa en els sis mesos subsegüents al lliurament ja 
existia aleshores i, per tant, és atribuïble al venedor; com diu la SAP Madrid, 
sec. 25, de 6.2.2014,43 “la propia norma distingue los defectos existentes en 
el momento de la entrega, pero desconocidos por el comprador, de los que 
sin existir al tiempo de la entrega, se manifiestan después. La consecuencia 
en uno y otro caso también será distinta, pues tratándose de los primeros, 
estarán siempre dentro del plazo de garantía, aunque el comprador los detecte 
después, mientras que respecto a los segundos, únicamente se cubrirán con la 
garantía si aparecen dentro del plazo”. En definitiva, “se produce la salvedad de 
la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba contenida en los anteriores 
apartados [de l’art. 217.5 LEC], por la existencia de una disposición legal 
expresa que distribuye con criterios especiales la carga de probar los hechos 
relevantes”.44 Això provoca que, com ha dit Torrelles Torrea45 citant la SAP 

41 Vegeu Antoni Vaquer Aloy, El ofrecimiento de pago en el Código Civil, Madrid, 1997, 
especialment pàg. 130 i seg.

42 Presumpció iuris tantum, com recalquen, entre d’altres, les SSAP Barcelona, sec. 4, 18.3.2014, 
Roj: SAP B 4414/2014, o sec. 19, 23.6.2010, Roj: SAP B 6646/2010.

43 Roj: SAP M 982/2014.
44 SAP Còrdova 18.10.2013, Roj: SAP CO 1309/2013.
45 Torrelles Torrea, art. 123, pàg. 116. Vegeu també Ferran Badosa Coll, “El elemento temporal 

en el supuesto de hecho de la responsabilidad del vendedor. Los plazos del artículo 5 de la 
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València 20.5.2008,46 calgui distingir dos períodes: els sis mesos següents al 
lliurament, en què es presumeix que la manca de conformitat existia al temps 
del lliurament, i els divuit mesos subsegüents fins al transcurs de dos anys des 
del lliurament, durant els quals s’ha de manifestar la manca de conformitat, 
en què és el comprador qui l’ha de provar i que existia quan es va lliurar el 
bé o que es deu a defectes intrínsecs. El precedent de l’art. 621-23.2 es troba a 
l’art. 5.3 de la Directiva 99/44: “Salvo prueba en contrario, se presumirá que las 
faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir 
de la entrega del bien ya existían en esa fecha, salvo cuando esa presunción 
sea incompatible con la naturaleza de los bienes o la índole de la falta de 
conformidad”, d’on va passar a l’art. IV.A.-2:308(2) DCFR i a l’art. 105.2 CESL, 
així com a l’art. 123.1(2) TR LGDCU. En canvi, aquesta presumpció no apareix 
al Codi de Consum. Ara bé, cal notar que la norma que proposa el projecte de 
llei de Llibre VI és una norma general de compravenda i no exclusiva de les 
vendes de consum.

4.3. El moment de la conformitat dels béns a instal·lar

Finalment, l’art. 621-23.3 del projecte de llei de Llibre VI aplicava la 
presumpció de manca de conformitat al supòsit de la instal·lació del bé adquirit 
que ha de realitzar el comprador, i disposa que “el termini de sis mesos es 
computa a partir del moment que raonablement podria entendre’s completada 
la instal·lació”. Aquest precepte elideix la primera meitat de l’art. 105(3) CESL, 
segons el qual “las referencias de los apartados 1 o 2 del presente artículo al 
momento de la transmisión del riesgo al comprador deberán ser entendidas 
como una referencia al momento en que se complete la instalación”, i recull 
en canvi només la idea de la segona meitat de l’art. 105(3) amb una lleu variant 
en la redacció que no la millora. En efecte, on es llegeix “al momento en que el 
consumidor hubiera tenido tiempo razonable para la instalación” el projecte 
català evoca “el moment que raonablement podria entendre’s completada la 
instal·lació”, però aquest pot ser un moment impossible si les deficiències en 
les instruccions d’instal·lació no han permès finalitzar-la. Novament el Codi 
de Consum no té cap norma equivalent. L’art. 621-23.3 del projecte de Llei es 
limita a canviar “completada” per “realitzada”, i així el precepte estableix el 
còmput “a partir del moment que raonablement podria entendre’s realitzada la 
instal·lació”, amb la qual cosa no es resol el problema.

4.4. El moment de la conformitat en els béns reparats o substituïts

La normativa que es proposava a l’avantprojecte de Llibre VI només 
contemplava el moment del lliurament de la cosa per remissió des de la 
transmissió del risc. No obstant, hi pot haver un altre moment de lliurament 
rellevant als efectes de la conformitat, que és el lliurament posterior a la 
reparació del defecte o a la substitució per un altre bé aparentment lliure de 

Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de 
la venta y las garantías de los bienes de consumo”, en Javier Lete Achirica (ed.), Garantías en 
la venta de bienes de consumo, Santiago de Compostela, 2004, pàg. 125 i seg.

46 Roj: SAP V 2305/2008. Vegeu també SAP La Rioja 6.3.2014, Roj: SAP LO 105/2014.
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manca de conformitat, i sembla evident que reparada o substituïda la cosa ha 
d’iniciar-se una nova garantia de conformitat, ja que altrament el comprador 
no podria confiar en l’èxit de la reparació o la substitució. Loos47 apostava per 
incorporar el criteri suggerit conjuntament per les Law Commission anglesa 
i escocesa en el sentit que aquesta presumpció que la manca de conformitat 
existia en els sis mesos anteriors s’hauria d’estendre als supòsits en què el 
venedor torna a lliurar la possessió després de reparar o substituir la cosa 
venuda defectuosa. Una norma com aquesta és raonable perquè dissiparia 
qualsevol dubte sobre la qüestió plantejada i la seva inclusió al Llibre VI 
milloraria la protecció del comprador. Una opció alternativa és la que es conté 
a l’esmena 251 del Parlament Europeu, aprovada per la Comissió Europea, al 
CESL, al qual s’hi incorpora un nou art. 181 conforme al qual els remeis a la 
manca de conformitat consistents en la reparació o la substitució determinen 
la suspensió del termini breu de prescripció;48 el resultat seria parcialment 
similar, ja que almenys mentre té lloc el remei no corre el termini prescriptiu. 
Ara, l’art. 621-23.4 del projecte de Llei assenyala que “[e]n el cas de l’art. 621-
37.1 a [reparació i substitució], el termini de sis mesos es computa després 
de cada reparació o substitució”, amb la qual cosa es produeix un avenç molt 
significatiu.

5. La conformitat jurídica

La manca de conformitat pretén ser omnicomprensiva de qualsevol 
modalitat d’incompliment contractual. Comprèn tant la conformitat material, 
a la que fins ara s’ha fet referència, com la conformitat jurídica, és a dir, allò 
que encara el Código civil espanyol, i de retruc el dret civil català, regula com 
a evicció i sanejament per gravàmens ocults. L’art. 1445 PMCC distingeix 
entre que els béns han de ser conformes i “libres de derechos de terceros”. El 
BGB anuncia que la cosa venuda ha d’estar lliure de vicis materials i jurídics 
al § 433(1), que després desenvolupa en dos paràgrafs distints (§ 434 els vicis 
materials, § 435 els vicis jurídics). En canvi, el DCFR no diferencia i es limita 
a definir la compravenda sobre la base de la transmissió de la propietat (Art. 
IV.A.-1:202) i a emfasitzar l’obligació de lliurar béns conformes sense ulterior 
concreció (Art. IV.A.-2:101), i és després a la secció sobre conformitat que tracta 
dels drets de tercers (Art. IV.A.-2:305 i 2:306). Quant al CESL, després que 
l’art. 99(2) indica que “los bienes o los contenidos digitales deberán asimismo 
satisfacer los requisitos de los artículos 100, 101 y 102”, especifica a l’art. 102, 
tot inspirant-se en l’art. 42 CISG, que “[l]os bienes y los contenidos digitales 
deberán estar libres de cualquier derecho o pretensión no manifiestamente 
infundada de terceros”. Sobre aquestes premisses, l’art. 621-30.1 del projecte 
de Llei de Llibre VI afirma que “[s]ense perjudici dels efectes derivats de 
la publicitat registral, el venedor ha de transmetre el bé lliure de drets o 
pretensions raonablement fonamentades de tercers que el comprador no 
conegués ni hagués pogut raonablement conèixer en el moment de la conclusió 

47 Loos, “Consumer Sales”, pàg. 31.
48 Les esmenes del Parlament es poden consultar aquí: http://www.europarl.europa.eu/sides/

getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2014-0159.
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del contracte”. Els gravàmens ocults i l’evicció, doncs, es converteixen en 
supòsits de manca de conformitat i la culpa deixa de jugar cap paper ja que 
la conformitat és una noció neutra o incolora.49 Per contra, el legislador 
català no fa cap referència als drets de propietat intel·lectual de tercers, com 
extensament fan el CESL, el DCFR o la CISG i, sota la seva inspiració, l’art. 511-
10 de l’avantprojecte de Codi Mercantil.

Com en la material, el venedor pot garantir la conformitat jurídica de 
manera que, malgrat que el comprador pogués conèixer raonablement el risc 
de drets de tercers, no eludeixi la seva responsabilitat; si coneixia el risc, i no 
ho va revelar, el venedor respon sempre.

L’apartat 3 afegeix que el venedor respon si els drets o pretensions als quals 
es refereix l’apartat 1 són conseqüència dels seus actes propis posteriors a la 
conclusió del contracte. En la conformitat jurídica, doncs, el venedor no respon 
només de la manca de conformitat al temps del lliurament, sinó de la que 
sorgeix amb posterioritat si l’ha causada un acte seu posterior a la conclusió del 
contracte.

6. L’excés de cabuda en els immobles

Dins de l’apartat dedicat a les especialitats de la compravenda d’immobles 
i separat, per consegüent, dels altres supòsits de manca de conformitat, l’art. 
621-50 del projecte de Llei de Llibre VI es dedica a la indicació de la superfície 
quan el bé venut és un immoble. Els problemes quant a la cabuda de la finca 
són susceptibles de ser reconduïts igualment a la noció de no conformitat. 
Morales Moreno ha defensat que cal suprimir els vigents art. 1469 a 1472 del 
Código civil i aplicar als defectes de cabuda les regles generals previstes per a 
l’incompliment i les especials de la compravenda sobre manca de conformitat, 
a fi d’evitar un sistema distint d’accions.50 Això és el que fa, per exemple, l’art. 
1477 PMCC (“[s]i no resulta otra cosa del contrato o de la utilidad de la cosa en 
él presupuesta, en la venta de inmueble no constituirá falta de conformidad 
de la cosa el que la cabida sea distinta de la expresada al contratar, pero sí lo 
será el que el vendedor no entregue todo lo que se comprenda dentro de los 
linderos señalados en el contrato, aun cuando exceda de la cabida expresada”) i 
el dictamen Morales-Fenoy (art. 24: “En la venta de un inmueble, la mención de 

49 D’acord amb Antonio Manuel Morales Moreno, Incumplimiento del contrato y lucro cesante, 
Cizur Menor, 2010, pàg. 3, la conformitat “constata, simplemente, de modo objetivo, la 
falta de realización de las exigencias del contrato, en orden a la satisfacción del interés del 
acreedor. No contiene ningún elemento de imputación de responsabilidad al contratante 
incumplidor y menos aún de reproche”. Nieves Fenoy Picón, “La modernización del régimen 
del incumplimiento del contrato: propuestas de la Comisión General de Codificación. Parte 
primera: aspectos generales. El incumplimiento”, Anuario de Derecho Civil, 2010, pàg. 70, 
indica que «el incumplimiento es un concepto neutro desde el punto de vista de la imputación 
subjetiva al deudor». Aquesta és l’orientació ja de la CISG, Markus Müller-Chen, art. 45, en 
Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer (ed.), Commentary on the UN Convention on the 
International Sale of Goods, Oxford, 20103, pàg. 691, n.º 5: «Contrary to the interpretation of 
certain legal systems, the reason for his failure —whether it is that he cannot or does not wish 
to deliver, or that he performs deficiently either in quality or quantity— is irrelevant”; Maley, 
“The Limits”, pàg. 92.

50 Morales Moreno, “Adaptación”, pàg. 1633.
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su cabida se presume hecha a título indicativo, salvo que otra cosa resulte del 
contrato”).

L’art. 621-50 proposa una regulació extensa:
“1. En la compravenda d’immobles, llevat de pacte en contrari, la 
referència a la cabuda, mesura o superfície de l’immoble es considera 
indicativa, i les diferències, en més o en menys, no donen lloc a la manca 
de conformitat, tret que siguin superiors a un 10% o que la cabuda, 
mesura o superfície indicades siguin un requisit per a l’ús específic, 
pactat o habitual a què es destinin els immobles de les mateixes 
característiques.
2. En la compravenda d’immobles en la qual el preu es calcula per raó de 
la cabuda, mesura o superfície de l’immoble, la diferència de cabuda que 
no sobrepassi el 10% de la mesura pactada dóna lloc a una modificació 
proporcional del preu.
3. En la compravendes d’immobles en les quals el preu es pacta 
globalment i no per raó de la cabuda de l’immoble, la diferència 
de superfície, en més o en menys, que existeixi no dóna lloc a la 
modificació del preu ni a la manca de conformitat sempre que sigui 
palesa i inequívoca la intenció de les parts d’haver conclòs el contracte 
en qualsevol cas”.

Són diversos els supòsits que es consideren en aquest llarg precepte. 
Sembla adient començar pel darrer. Si la compra no depèn de la superfície 
de la finques venudes sinó que el preu s’ha fixat globalment per a totes elles, 
la diferència de cabuda a favor del venedor o del comprador no constitueix 
manca de conformitat, amb independència de quina sigui la diferència de 
superfície, llevat que de la voluntat de les parts en resulti una altra cosa. 
El resultat és lògic, ja que la cabuda de la finca no ha estat determinant de 
la compra. Fora d’aquest supòsit, el principi general és que l’esment de la 
superfície de la finca es considera merament indicativa, comença dient 
l’apartat 1, però la regulació que segueix no és prou coherent amb aquest punt 
de partida, i això amb independència de la dificultat d’encaixar el supòsit de 
fet, ja que es tracta d’un supòsit —que la cabuda no ha estat determinant— 
que és comú als apartats 1 i 3. En efecte, si les parts acorden la compravenda 
d’una finca amb relació exclusivament als seus límits, la superfície concreta 
no els hauria d’importar; n’hi hauria prou per complir que el venedor lliurés 
tota la superfície, la que sigui, compresa entre els límits. Ben a l’inrevés, el 
projecte de Llei de Llibre VI estableix dues excepcions —que no tenen res 
en comú— extraordinàriament àmplies al caràcter indicatiu de la superfície 
expressada. La primera és que la diferència de superfície superi en més o en 
menys el 10% de la superfície indicada. La referència al 10% de diferència de 
superfície s’aplica sempre, si s’atén a la redacció, encara que les parts hagin 
comprat en funció dels límits; en canvi, i paradoxalment, no hi haurà manca 
de conformitat si el venedor no lliura tota la superfície compresa entre els 
límits assenyalats de la finca si la superfície que pertany a una altra persona 
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dins de dits límits no ultrapassa el 10%.51 Cal notar que tant l’art. 1448 PMCC 
com l’art. 511-25.3 de l’avantprojecte de Codi Mercantil només contemplen les 
diferències superiors a la vintena part. La segona excepció —que la cabuda 
sigui un requisit per a l’ús específic, pactat o habitual del bé— és només un 
recordatori de les normes generals sobre conformitat aplicades a la cabuda 
de l’immoble, atès que la conformitat en general ve determinada per l’ús que 
s’hagi de donar a la cosa: en primer lloc, l’ús específic conegut pel venedor, 
després l’ús pactat i, en darrer terme, l’ús estàndard del bé. Si existeix un ús 
particular o un ús pactat, la cabuda pot influir decisivament en aquest ús 
(per exemple, la superfície mínima edificable o la unitat mínima de conreu) 
i, consegüentment, resulta en la manca de conformitat perquè el bé esdevé 
inidoni per a dit ús. Tampoc no és clara quina és la conseqüència jurídica en 
el cas que, en el supòsit de l’apartat 2, la diferència de cabuda sobrepassi el 
10%. Si és inferior es modifica proporcionalment el preu, però si és superior 
no s’indica res. Si l’única opció és el desistiment del comprador caldria 
especificar-ho. L’art. 1448 PMCC, per buscar un exemple alternatiu, estableix 
que si la diferència de cabuda excedeix el 20% el comprador pot desistir, però 
també que pot acceptar un increment del preu que no ultrapassi el 20% i 
prescindir del desistiment.

7. Exoneració de la responsabilitat per manca de conformitat

Els art. 621-25 i 621-26 del projecte de Llei de Llibre VI contemplen dues 
causes d’exoneració de la responsabilitat per manca de conformitat del 
comprador.

7.1. El coneixement de la manca de conformitat pel comprador

El primer supòsit en què el venedor no respon de la manca de conformitat és el 
del coneixement pel comprador de la manca de conformitat, coneixement al qual 
s’equipara el fet que no pogués raonablement ignorar la manca de conformitat en 
el moment de la conclusió del contracte; per exemple, la compra d’un saldo, d’un 
bé amb tares o ostensiblement vell i mal conservat, com ara un vehicle amb un 
nombre molt elevat de quilòmetres recorreguts o destinat a ferralla.52 No obstant 
això, el venedor sí respon en els casos “d’ocultació dolosa [i] negligència greu”,53 

51 Resulta òbvia la diferència amb els arts. 1477 PMCC i 521-25.3 de l’avantprojecte de Codi 
Mercantil, que consideren manca de conformitat “que el vendedor no entregue todo lo que 
se comprenda dentro de los linderos señalados en el contrato, aun cuando exceda de la cabida 
expresada”.

52 Cas aquest de la SAP Lugo 22.11.2010, JUR 2011/47329: camió amb més de vint anys 
d’antiguitat “destinado a desguace”.

53 Per exemple, si s’ha manipulat el comptaquilòmetres del vehicle venut, amb independència 
de qui ho hagi fet, el venedor o algú altre (SAP Zamora 26.6.2014, Roj: SAP ZA 214/2014, SAP 
Madrid, sec. 11, 27.1.2014, Roj: SAP M 1638/2014, SAP Àlava 31.9.2013, Roj: SAP VI 259/2013) 
o s’han ocultat avaries (SAP Bilbao 7.4.2014, Roj: SAP BI 534/2014).
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de manera semblant al que preveu l’art. 40 CISG54 i el § 442 BGB,55 i també si 
garanteix expressament la conformitat. Aquest precepte es correspon en part 
amb l’art. 104 CESL (“En un contrato entre comerciantes, el vendedor no estará 
sujeto a responsabilidad alguna por falta de conformidad de los bienes si, en el 
momento de la celebración del contrato, el comprador conocía o podía esperarse 
que conociera la falta de conformidad”) i amb l’art. 22 de la Proposta Morales-
Fenoy (“El vendedor no será responsable de la falta de conformidad de la cosa 
que el comprador conoció o no podía ignorar en el momento de la celebración 
del contrato, salvo que el vendedor se haya comprometido a subsanarla”), que 
tenen el seu origen a l’art. 35(3) CISG.56 Els afegits del projecte de Llei de Llibre 
VI amb relació al CESL i a la Proposta Morales-Fenoy són només un esforç 
d’esvair dubtes, perquè en realitat ja estan coberts. En efecte, si tenim en compte 
que l’art. 621-27.1 imposa el deure d’inspeccionar el bé al comprador, és evident 
que aquest, en particular si hi ha hagut ocultació dolosa o negligència greu del 
venedor, no ha pogut adonar-se de la manca de conformitat. I la garantia expressa 
de la conformitat pel venedor57 no és sinó el recordatori de la preeminència dels 
pactes de les parts en la determinació de la conformitat.58

En canvi, si la compravenda és de consum, estableix el paràgraf segon de 
l’art. 621-25 que “el venedor respon sempre de la manca de conformitat, llevat 
que el comprador la conegués i l’hagués acceptada expressament”. Es reforça 
la protecció del consumidor en la mesura que el venedor respon sempre de la 
manca de conformitat, amb l’única excepció que aquell la conegui i accepti 
expressament, en la línia de l’art. 99(3) CESL. Per consegüent, l’excepció del 
coneixement de la manca de conformitat no afecta el comprador consumidor 
quan el venedor és un empresari, en consonància amb l’absència del deure 
d’inspeccionar els béns (infra sub 8).

54 “El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta de 
conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya revelado al 
comprador”. D’acord amb Schwenzer, el concepte de poder conèixer el defecte del producte 
emmena a alguna cosa més que la negligencia greu, però a més cal la reticència del venedor 
a manifestar almenys el risc de l’existència del defecte (Ingeborg Schwenzer, a Schlechtriem 
& Schwenzer Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 
Oxford, 2010, pàg. 644 i 645.

55 “Se excluyen los derechos del comprador por un vicio si conocía el vicio a la celebración del 
contrato. Si como consecuencia de negligencia grave, un vicio ha permanecido ignorado por 
el comprador, éste sólo puede ejercitar derechos por este vicio si el vendedor ha ocultado 
dolosamente el vicio o si ha asumido una garantía por las cualidades de la cosa” (traducció 
espanyola a Albert Lamarca Marquès (dir.), Código Civil alemán).

56 “El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a d) del párrafo precedente, 
de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el comprador conociera o no hubiera 
podido ignorar en el momento de la celebración del contrato”.

57 Que també es troba a l’art. 1478.II PMCC (“Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de 
aplicación cuando el vendedor haya prometido poner la cosa en conformidad”).

58 Vegeu el comentari C a l’art. IV.A.-2:307 DCFR (DCFR Full Edition, vol. 2, pàg. 1307), que fa 
aquest recordatori perquè aquell precepte no especifica com la norma catalana la garantia 
expressa del venedor.
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7.2. La manca de conformitat deguda al comprador

La segona causa d’exoneració és que la manca de conformitat sigui 
imputable al comprador.59 A més, el venedor no respon de la manca de 
conformitat que resulti d’haver seguit les instruccions del comprador o d’haver 
emprat materials facilitats per aquest, assenyala l’art. 421-26. Tanmateix, cal 
que el venedor hagi advertit el comprador que les seves instruccions o els 
materials proporcionats conduiran a la manca de conformitat del bé. El supòsit 
es troba a l’art. 1478.II PMCC i a l’art. 23 del dictamen Morales-Fenoy, però no 
al CESL, probablement perquè l’objectiu primari de la norma és la distinció 
entre la compravenda i el contracte d’obra.60 El precepte no distingeix entre 
vendes entre comerciants i vendes de consum, per la qual cosa cal entendre 
que s’aplica a totes les vendes amb independència de la qualitat de les parts 
que hi intervenen.

7.3. Exoneració de la responsabilitat per conformitat jurídica

En el cas dels gravàmens ocults i l’evicció, no hi ha responsabilitat per 
manca de conformitat si el comprador coneixia o podia raonablement 
conèixer els drets de tercers sobre el bé venut, de manera similar al que 
es preveu per a la conformitat material. D’altra banda, el venedor pot haver 
garantit expressament la conformitat del bé, amb la qual cosa no s’exonerarà 
de responsabilitat; el mateix succeeix si ha ocultat els drets de tercers que 
coneixia, encara que aquí no s’esmenta la negligència greu, a diferència de 
l’art. 621-25.

8. La inspecció del bé venut

La conformitat del bé en la venda de consum no requereix que el 
consumidor examini el bé venut. De manera distinta, en les vendes que 
no són de consum s’imposa als compradors la càrrega61 d’inspeccionar el 
bé (art. 621-27.1 del projecte de Llei de Llibre VI). Es tracta d’una càrrega 
perquè el comprador no té l’obligació d’examinar, però si no ho fa no podrà 
al·legar la manca de conformitat ja que, a l’empara de l’art. 621-25, s’exonera 
de responsabilitat el venedor quan la manca de conformitat va poder ser 
coneguda pel comprador, segons s’ha exposat supra sub 7.1. L’examen l’ha de 
dur a terme el mateix comprador o algú per compte seu i en el termini pactat o 
en el més breu possible.

59 Per exemple, per “haber repostado equivocadamente gasolina al vehículo en vez de gasoil, y 
poner el motor en marcha” i no per ser defectuós el vehicle (SAP Madrid, 16.6.2010, AC 1125).

60 Segons exposen Morales i Fenoy al seu dictamen, pàg. 47-48.
61 Ferran Badosa Coll, La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil, Bolonia, 1987, pàg. 

307, n. 78; Antonio Cabanillas Sánchez, Las cargas del acreedor en derecho civil y mercantil, 
Madrid, 1988, pàgs. 42 i 150; Luis Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil, II, Madrid, 
20086, pàg. 134 i seg.; Antoni Vaquer, “Farewell to Windscheid? Legal Concepts Present and 
Absent from the Draft Common Frame of Reference”, European Review of Private Law, 2009, 
pàg. 502-503.
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La càrrega d’inspeccionar el bé no es troba prevista amb caràcter general 
al CESL. En efecte, l’art. 121 CESL circumscriu la càrrega d’examinar el bé 
venut a les vendes entre comerciants, tenint en compte que el model és l’art. 
38 CISG;62 el mateix fa l’art. 511-11 de l’avantprojecte de Codi Mercantil, mentre 
que el dictamen Morales-Fenoy no conté aquesta càrrega,63 ni tampoc la PMCC. 
El DCFR, a l’art. IV.A.-4:301, literalment només exclou les vendes de consum 
(apartat 4); tanmateix, a la justificació de la norma en els comentaris s’argumenta 
que el precepte pensa en les necessitats comercials de certesa i a les pràctiques 
comercials habituals,64 per la qual cosa s’entén que el CESL hagi circumscrit a les 
vendes entre empresaris. El projecte de Llei de Llibre VI va més enllà del CESL, 
perquè només exclou les vendes de consum, amb la qual cosa la càrrega afecta no 
només les vendes entre empresaris,65 sinó també les vendes entre consumidors, 
extrem que sembla excessiu. En efecte, amb la previsió de l’art. 621-25, el 
comprador que decideix inspeccionar els béns pot adonar-se de la manca de 
conformitat si el defecte es pot descobrir —bé perquè té coneixements específics, 
bé perquè malgrat no tenir-los el defecte és fàcilment observable— i, aleshores, 
el venedor no respon per la manca de conformitat, llevat que hagi garantit 
expressament la conformitat o que hagi ocultat dolosament o amb negligència 
greu el defecte; l’addició del deure d’inspeccionar en les vendes entre empresaris 
i entre consumidors té com a efecte que el comprador sempre hagi tingut la 
possibilitat de descobrir la manca de conformitat, la qual cosa empeny a que 
sempre s’hagi d’exigir la garantia expressa de la conformitat, la qual cosa afegeix 
costos de transacció difícilment assumibles en les vendes entre consumidors. És 
per això que és més raonable circumscriure l’exigència de l’examen dels béns a 
les vendes entre empresaris. La qual cosa no és incompatible amb que la bona fe 
imposi al consumidor comunicar amb la màxima immediatesa al comerciant els 
defectes “evidents o fàcilment cognoscibles”;66 si es tracta d’un defecte evident, la 
seva descoberta no és resultat de la inspecció, que denota alguna cosa més que la 
simple visió inexperta de la cosa venuda.

Finalment, els apartats 2 i 3 de l’art. 621-27 regulen la inspecció dels béns 
que són transportats o reexpedits, amb una evident inspiració en els mateixos 
apartats de l’art. 121 CESL. Cal destacar també que el CESL fixa un termini 
màxim de 14 dies per a la inspecció del bé comptadors des del seu lliurament o 
des que arriba a destí, previsió que omet el projecte de llei de Llibre VI.

62 “El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve 
posible atendidas las circunstancias”. Schwenzer, quan comenta l’art. 38 CISG (Schlechtriem/
Schwenzer, Commentary, pàgs. 608-609), vincula aquest article amb el deure de notificar la 
manca de conformitat de l’art. 39 CISG, i subratlla amb claredat que es tracta d’una càrrega: 
“The duty to examine the goods is not a legal obligation, but rather merely a duty, the 
observation of which is in the buyer’s own interest”.

63 Com ells expliquen a la pàg. 71: “Tratándose de una regulación general, aplicable a todas las 
ventas, hemos optado por no imponer al comprador la carga de examinar la conformidad de 
la cosa.”

64 Comentari A a l’art. IV.A.-4:301, pàg. 1348.
65 Com succeeix actualment a Espanya, ja que la càrrega d’examinar els béns està regulada en 

exclusiva al Codi de Comerç (art. 336); vegeu, al respecte, Helena Díaz García, “El deber de 
examinar la mercancía”, a Ángel Carrasco Perera (dir.), Tratado de la compraventa. Homenaje 
al profesor Rodrigo Bercovitz, t. II, Cizur Menor, 2013, pàg. 1471 i seg.

66 Díaz García, “El deber de examinar”, pàg. 1480.
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9. Notificació de la manca de conformitat

Tot comprador —encara que sigui un consumidor en una venda de consum— 
està afectat per una altra càrrega, la de notificar la manca de conformitat. 
Així ho indica l’art. 621-28 del projecte de Llei de Llibre VI, un article 
l’encapçalament del qual no és massa precís, ja que si bé parla de “notificació i 
coneixement de la manca de conformitat”, la clau no és el coneixement, sinó la 
reticència a informar d’allò que es coneix. En efecte, la notificació de la manca 
de conformitat és una càrrega que pesa sobre qualsevol comprador, amb 
independència de la seva qualitat —empresari o consumidor—, en funció de 
la qual “ha de notificar al venedor sense dilació indeguda qualsevol manca de 
conformitat del bé, i descriure-la”, si bé quan es tracta d’una venda de consum, 
“aquest termini és, com a mínim, de dos mesos”. L’origen d’aquesta norma es 
troba a l’art. 39 CISG, que imposa al comprador el deure de notificar al venedor 
la manca de conformitat en un termini raonable. Sota la seva inspiració, 
la Directiva 99/44 (art. 5.2) va deixar a l’arbitri de cada Estat membre la 
fixació d’un termini en el qual el consumidor havia de notificar el defecte 
al comprador, però sí que va establir que aquest termini havia de ser de dos 
mesos; la majoria d’Estats membres de la UE van adoptar el termini,67 inclosa 
Espanya (art. 123.5 TR LGDCU). Ara bé, la peculiaritat de la norma espanyola 
de consumidors i usuaris rau en la conseqüència jurídica de la manca de 
notificació: no priva del “dret al sanejament” que correspongui —és a dir, dels 
remeis—, si bé el consumidor serà responsable dels perjudicis que el retard en 
la denúncia de la manca de conformitat li ocasioni al comprador.68

Segons l’art. 621-28 del projecte de llei de Llibre VI, la notificació havia 
d’especificar la naturalesa de la manca de conformitat. La literalitat del 
precepte era excessiva, i no s’havia de fer una interpretació estricta del terme 
“especificar”, ja que el comprador no ha de ser necessàriament un expert i, fins 
i tot encara que ho sigui, el tipus de béns objecte de la venda pot complicar 
conèixer exactament quin és el defecte dels béns. Per això, és suficient que el 
comprador adverteixi el venedor de la manca de conformitat amb la informació 
de què disposi ateses totes les circumstàncies de les parts i del negoci.69 Amb 
millor criteri, ara l’article 621-28.1 diu que s’ha de “descriure” la manca de 
conformitat.

Per al dret català, l’art. 621-28.2 deixa ben clara la conseqüència de 
l’incompliment de la càrrega de notificar: “Si el comprador no notifica la manca 
de conformitat segons allò establert per l’apartat 1, perd el dret a invocar-la”, 
és a dir, resta privat dels remeis i el venedor no incorre en responsabilitat per 
la manca de conformitat. Atès que afecta tot comprador, sigui empresari o 
consumidor, la situació dels consumidors catalans és molt pitjor que la majoria 
de consumidors europeus. El CESL només preveu la càrrega de notificar per 
als compradors comerciants (art. 122.1: “En un contrato entre comerciantes 
el comprador no podrá invocar la falta de conformidad si no la notifica al 

67 Vegeu Hans Schulte-Nölke, Christian Twigg-Flesner, Martin Ebers, EU Consumer Law 
Compendium, Munich, 2008, pàg. 431-432.

68 Vegeu Marín López, art. 123, pàg. 1552 i seg; Torelles Torrea, art. 123, pàg. 1120-1121.
69 Aquesta és la interpretació que dóna a l’art. 39 CISG Schwenzer, pàgs. 624-625.
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vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo raonable”), com el 
DCFR, en què el consumidor no té cap deure de notificar la conformitat (Art. 
III.-3:107(4)), sense que per això perdi cap dret, a diferència del que succeeix 
en la resta de compravendes.70 L’art. 1490 PMCC segueix una línia intermèdia, 
ja que si bé s’imposa el deure de notificar, el seu incompliment no priva de tots 
els remeis:

“[e]l comprador que no comunique la falta de conformidad de la cosa al 
vendedor en un plazo razonable desde que la hubiese conocido o hubiera 
debido conocerla, sólo tendrá derecho a reducir el precio o a exigir la 
indemnización de daños y perjuicios, excluido el lucro cesante; pero si el 
vendedor conociere o no hubiere podido ignorar la falta de conformidad, 
el comprador conservará todos los derechos que le correspondan”.

El dictamen Morales-Fenoy segueix idèntica orientació,71 igual que 
l’avantprojecte de Codi Mercantil que permet mantenir els remeis de la 
reducció del preu i la indemnització de danys i perjudicis si s’addueix una 
excusa raonable per no haver realitzat la denúncia de la manca de conformitat. 
L’allunyament del CESL amb l’enduriment de la posició del comprador 
consumidor que proposa el projecte de Llei de Llibre VI hauria, doncs, de ser 
corregit.

El termini en què s’ha de notificar la manca de conformitat cal entendre que 
corre des del moment en què aquesta es coneix o raonablement es pot conèixer 
(expressament ho diu així l’art. 511-12.1 de l’avantprojecte de Codi Mercantil, 
per bé que fixa un brevíssim termini de cinc dies des del coneixement o la 
possibilitat de conèixer per notificar). Ara bé, cal tenir en compte que l’art. 621-
29.1 del projecte de Llei de Llibre VI disposa que hi ha un termini per fer valer 
la manca de conformitat material, ja que “el venedor no respon de la manca 
de conformitat que es manifesti dos anys després del moment de lliurament 
del bé”. Per consegüent, cal harmonitzar els dos terminis: el comprador ha 
de notificar la manca de conformitat sense dilació des que la coneix o en 

70 L’argument que donen els comentaris (DCFR Full Edition, comentari E a l’Art. III.-3:107, 
pàg. 807) és que els consumidors no tenen per què saber l’existència del deure de notificar 
i resultaria excessiu privar-los dels remeis, a banda que en el sistema de remeis la resolució 
ja requereix una notificació en temps raonable i que el deure d’actuar de bona fe pesa sobre 
tothom, consumidor o professional. D’aquesta manera es modificava el criteri dels Principles 
of European Law-Sales, ja que l’Art. 4:302 sí imposa el requisit de la notificació de la manca 
de conformitat. Així, si el comprador no notifica en un temps raonable —per al consumidor, 
dos mesos és un termini sempre raonable, com ara proposa el projecte de Llibre VI— o en el 
màxim de dos anys, perd el dret a remeiar la manca de conformitat material, excepte en el 
cas de les vendes de consum, en què el consumidor encara manté la facultat de rebaixar el 
preu i d’obtenir una indemnització de danys i perjudicis no superior al preu contractual, que 
és el que, com hem vist, segueix la PMCC.

71 Art. 35: “Toda falta de conformidad conocida por el comprador, o que pueda conocer en el uso 
normal de la cosa, deberá ser comunicada por éste al vendedor, en un plazo razonable, si el 
vendedor la ignora.

 Siendo el comprador un consumidor, éste dispondrá de dos meses para realizar la anterior 
comunicación.

 En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el comprador sólo 
podrá exigir la reducción del precio o la indemnización de daños, excepto el lucro cesante”.
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dos mesos com a mínim quan és un consumidor, però sempre que no hagin 
transcorregut dos anys des del lliurament del bé, ja que en tal cas s’ha extingit 
la responsabilitat del venedor per la manca de conformitat.

No s’exigeix cap forma per a la notificació de la manca de conformitat, per 
la qual cosa es pot realitzar per qualsevol mitjà escrit (carta, burofax)72 o fins 
i tot verbal (telèfon).73 L’art. 511-12.2.II de l’avantprojecte de Codi Mercantil 
excepcionalment sí introdueix un requisit de forma, amb una redacció 
recargolada que inicialment fa pensar el contrari: “La denuncia se entenderá 
efectuada por la sola declaración del comprador dirigida al vendedor, 
efectuada por cualquier medio que permita dejar constancia fehaciente de su 
recepción”; l’exigència de la constància fefaent de la recepció suposa limitar la 
notificació a la feta mitjançant fedatari públic, burofax amb avís de recepció o 
sms certificat.

10. Modificacions que cal introduir en el codi civil de catalunya 
i en lleis especials

10.1. Modificacions en el Codi Civil de Catalunya

La modificació que es proposa del règim tradicional de l’evicció i els 
vicis ocults per la noció de conformitat que introdueix el projecte de Llei de 
Llibre VI obliga a un esforç de coherència en el Codi Civil de Catalunya i, en 
conseqüència, a substituir les referències al sanejament que s’hi fan.

10.1.1. El sanejament en la partició

Una de les vicissituds que pot esdevenir-se en la partició és que els béns que 
integren algun dels lots hereditaris tinguis vicis ocults o bé que la propietat 
en sigui reclamada amb èxit per un tercer, de manera que el valor global del 
lot disminueixi. L’art. 464-11 CCCat es dedica, doncs, al sanejament. Tant els 
vicis ocults com els drets de tercers constitueixen, amb la reforma que proposa 
el projecte de llei de Llibre VI, supòsits de conformitat, per la qual cosa cal 
canviar l’encapçalament de l’article pel de “conformitat dels béns”, i substituir 
l’expressió “al sanejament dels vicis ocults i evicció dels béns adjudicats” per 
“la garantia de la conformitat dels béns adjudicats”. Al paràgraf segon, caldria 
indicar, en lloc de “sanejament per vicis ocults”, “manca de conformitat”, i es 
pot mantenir la resta del precepte, ja que no es contempla una garantia total 
—amb tots els remeis previstos a l’art. 621-37— per la manca de conformitat 
sinó una indemnització de danys i perjudicis en forma de compensació en 
diners per la diferència entre el valor d’adjudicació del bé en el respectiu lot 
particional i el seu valor real amb el defecte.74 Els terminis de prescripció del 

72 Per exemple, SAP Alacant 20.2.2014, Roj: SAP A 136/2014, Corunya 23.12.2013, Roj: SAP C 
3303/2013.

73 SAP La Rioja 6.3.2014, Roj: SAP LO 105/2004.
74 Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila, Derecho civil de 

Cataluña. Derecho de sucesiones, 2ª ed., Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo, 2013, pàg. 
589-590.
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paràgraf tercer no han de ser esmenats, ja que tres anys és també el termini 
dels remeis per manca de conformitat que preveu l’art. 621-44 del projecte de 
llei de Llibre VI, i caldria fer una remissió al termini en què s’ha de manifestar 
la manca de conformitat, és a dir, als dos anys de l’art. 621-29. Així ho preveu 
la nova redacció que la Disposició Final primera del projecte de Llei atorga a 
aquest art. 464-11 la rúbrica del qual és “garantia de conformitat”.

10.1.2. El sanejament en la donació

En seu de donació, l’art. 531-13 CCCat estableix que els donants no responen 
de l’evicció ni dels vicis ocults dels béns donats. Bastaria dir que els donants no 
responen de la manca de conformitat dels béns donats, sense haver d’entrar en 
disquisicions sobre la naturalesa i l’adaptabilitat de les normes de conformitat 
a un acte gratuït com és la donació. La proposta del projecte de Llei, d’acord 
amb la Disposició Final primera, és afirmar que “[e]ls donants no han de 
garantir ni els defectes jurídics ni els defectes materials dels béns donats”. A 
continuació, segueix dient el segon paràgraf de l’art. 531-13 que si els donants 
“lliuren el bé sabent que és aliè o coneixent-ne els vicis o els defectes ocults”, 
aleshores han d’indemnitzar els donataris de bona fe pels perjudicis soferts, 
dicció que es podria fàcilment transformar en “lliuren el bé coneixent o podent 
raonablement conèixer la manca de conformitat”. No es tractaria aleshores 
de traslladar la conformitat a la donació, sinó d’establir la responsabilitat del 
donant quan sap que lliura una cosa defectuosa i pels danys que aquesta causa 
al donatari. Òbviament, es tractaria d’una norma dispositiva, ja que no hi ha 
inconvenient que donant i donatari o el donant unilateralment manifesti una 
voluntat distinta —per exemple, garantir la conformitat dels béns donats—.75 La 
solució del projecte de Llei és aquest text: “No obstant el que estableix l’apartat 
1, els donants, si lliuren el bé sabent que és aliè o coneixent-ne els defectes 
ocults, han d’indemnitzar els donataris de bona fe pels perjudicis soferts”. 
Finalment, el tercer paràgraf contempla la donació onerosa i l’obligació de 
sanejar fins al valor del gravamen; la solució consisteix a redactar el precepte 
tot indicant que els donants, ara sí en atenció a l’element d’onerositat inserit en 
la donació, “responen per la manca de conformitat fins al valor del gravamen”.

10.1.3. Els efectes de la divisió de la comunitat ordinària indivisa

L’art. 552-12.4 assenyala que els cotitulars estan obligats recíprocament 
i en proporció a llurs drets al sanejament per evicció i per vicis ocults. Atès 
que, com en la partició, el fonament de la norma rau en el manteniment de la 
igualtat entre el valor de la quota ideal en la comunitat i la quota real després 
de la divisió de cada comuner,76 novament només cal substituir l’evicció i 
els vicis ocults per la manca de conformitat: “Els cotitulars estan obligats 
recíprocament i en proporció a llurs drets a garantir la conformitat per defectes 
jurídics i materials dels béns adjudicats”.

75 Vegeu, amb més detall, Vaquer Aloy, La donación en España y en Europa, pàg. 89 i seg.
76 Joaquín María Larrondo Lizarraga, art. 552-12, a Decanato Autonómico de los Registradores 

de Cataluña, Derechos reales, Barcelona, 2008, pàg. 725.
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10.2. Modificacions en lleis especials

10.2.1. El Codi de Consum

Com ja s’ha indicat, el Codi de Consum conté una parca regulació de la 
conformitat de la prestació, que essencialment es troba a l’art. 242-2, i que no 
és totalment coincident amb la que proposa el projecte de llei de Llibre VI. A 
més, la dispersió normativa provoca que calgui atendre a dos textos normatius 
diferents, cosa que només pot conduir a dificultats en l’aplicació de les normes 
sobre conformitat. Si es té en compte que el projecte de Llei de Llibre VI conté 
nombroses regles específiques per a les vendes de consum, que precisament 
són definides a l’art. 621-2,77 no hi ha raó que justifiqui la duplicitat de 
regulacions. Per aquest motiu, és aconsellable la derogació de l’art. 242-2 
del Codi de Consum, de manera que tota la regulació de la conformitat de la 
prestació es concentri al Codi Civil de Catalunya. Tanmateix, el projecte de Llei 
no en preveu la derogació.

10.2.2. La Llei de Cooperatives

L’art. 55.6 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives, disposa que 
“[s]’ha d’aplicar a les aportacions no dineràries, pel que fa al lliurament, 
el sanejament per evicció i la transmissió de riscos, el que disposa l’article 
64 del text refós de la Llei de societats de capital”. L’art. 64 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, al seu torn, estableix que:

“[s]i la aportación consistiese en bienes muebles o inmuebles o 
derechos asimilados a ellos, el aportante estará obligado a la entrega 
y saneamiento de la cosa objeto de la aportación en los términos 
establecidos por el Código Civil para el contrato de compraventa, y se 
aplicarán las reglas del Código de Comercio sobre el mismo contrato en 
materia de transmisión de riesgos”.

El resultat d’aquesta remissió acaba essent, doncs, l’aplicació en matèria 
d’evicció del Código Civil que, com ja s’ha advertit, segueix arrelat en la tradició 
de les accions edilícies i el sanejament. Cal evitar aquesta distorsió en la mesura 
que Catalunya té el seu Codi Civil propi. L’art. 55.6 de la Llei de Cooperatives 
hauria de ser redactat, per exemple, així: “[s]’ha d’aplicar a les aportacions no 
dineràries, pel que fa al lliurament, el sanejament per evicció i la transmissió 
de riscos, el que disposa el Codi Civil de Catalunya”. Tampoc el projecte de Llei 
preveu la reforma d’aquest article, la qual cosa és criticable.

77 Vegeu els arts. 621-5.5, 621-13.2, 621-15.3, 621-23.2, 621-25.2, 621-27.4, 621-28.1 2n incís, 621-
34.3 i 621-25.2 del projecte de Llei de Llibre VI.










