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Codi civil i Codi de consum  
en els contractes de consum*

Gemma Rubio Gimeno

Professora agregada de Dret civil UB 
Presidenta de Col·legis Arbitrals de Consum – Junta 

Arbitral de Consum de Catalunya

I. Regulació actual del dret contractual de consum a Catalunya. II. L’impacte 
descodificador del dret de consum europeu en les regulacions nacionals de 
dret contractual i la urgència per recuperar la coherència normativa del dret 
contractual. III. La conveniència d’imposar límits al model integrador del 
dret contractual de consum en el Codi civil: la subsistència del Codi de consum. 
1.Tècnica legislativa en la integració del dret contractual de consum. 2.Integració 
del dret de consum i pèrdua del caràcter permanent de la norma civil. 3.Els riscos 
de l’arquitectura jurídica. 4. La compatibilitat entre Codi civil i Codi de consum en 
la regulació del dret contractual de consum: cap a un tercer model de codificació 
del dret de consum. IV. La relació entre la llei general i la llei especial quan la 
llei general absorbeix l’especialitat: el recurs a les remissions recíproques. V. 
Abast de la subsistència i de la modificació de la regulació del dret contractual 
en el Ccons. 1. L’objecte de la norma enunciat en el seu art. 111-1 Ccons. 2. La 
definició de persona consumidora. 3. Àmbit d’aplicació del Codi de consum i relació 
amb el Codi civil. 4. La conformitat dels béns i serveis. 5. Els deures d’informació 
en la compravenda d’immobles. 6 La reforma del Llibre II del Codi de Consum 
en clau de desenvolupament de la regulació continguda en el Codi civil. VI. El 
futur emplaçament normatiu d’algunes qüestions d’especial rellevància. 1. El 
concepte de consumidor. 2. La informació precontractual. 3. D’altres qüestions: 
irrenunciabilitat dels drets reconeguts, clàusules abusives, dret de desistiment i 
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del CCons per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris

I. REGULACIÓ ACTUAL DEL DRET CONTRACTUAL DE 
CONSUM A CATALUNYA

Malgrat la declaració que el legislador català va fer en la primera llei del 
CCCat (art. 3.f) (de la Llei 29/2002, de 30 de desembre) relativa a la inclusió 
de la contractació que afecta als consumidors entre les matèries que hauria 
de regular el futur llibre VI, el desenvolupament del dret de consum a 
Catalunya, també del contractual, en els anys ulteriors d’ençà fins a aleshores, 
i com sabem, s’ha emparat en la competència reconeguda per l’art. 123 EAC 

*  Aquest treball forma part de l’activitat de recerca del Grup de recerca consolidat GREDINT, 
Grup de recerca en Dret privat, consum i noves tecnologies (2014 SGR 688) i de l’execució 
del projecte d’investigació I+D+i finançat pel Ministeri d’Economia i Competivitat “La nueva 
contratación privada: diseño y codificación de instrumentos reequilibradores en contexto de 
asimetría negocial (DER 2012-32667)
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amb relació al 28 del mateix, en matèria de consum,1 tot i els límits que ben 
aviat i en relació a l’EAC de 1979 va establir el Tribunal Constitucional pel 
que fa aquells àmbits que incidien en el dret contractual, el TC ha considerat 
que en realitat, i malgrat la competència assumida autonòmicament, el dret 
de consum és una matèria sense títol competencial propi, en la que s’hi 
projecten títols competencials diversos que han de servir per limitar aquella 
competència.2 Això ha conduït a més, a una reserva incomprensible a favor de 
l’Estat de la regulació de tot el dret contractual de consum, més enllà de límit 
de les bases de les obligacions ex art. 149.1.8a CE, i amb total desconeixement 
de la competència en matèria civil assumida per determinades CCAA.3 Al 
mateix temps el propi Tribunal, amb ocasió de la STC 31/2010, ha restringit 
la competència de Catalunya en matèria civil a la conservació, modificació i 
desenvolupament de la regulació existent al moment que es va constituir en 
CA, sentit en el que estableix que cal interpretar l’art. 129 EAC, però sense 

1 Cfr. Marco Molina, J., “La incorporación de directivas en materia de Derecho patrimonial por 
el legislador catalán (la relación entre las directivas comunitarias y la actividad legislativa de 
las Comunidades Autónomas)”, La Notaria, vol. 11-12, novembre-desembre 2011, pàg. 36 i ss.

2 Cfr. STC 71/1982, de 30 de novembre; STC 88/1986, de 1 de juliol; STC 15/1989, de 26 de gener; 
STC 71/1982, de 30 de novembre; STC 62/1991, de 22 de març; STC 148/1992, de 16 d’octubre; 
STC 228/1993; STC 124/2003, de 19 de juny o STC 4/2011 de 14 de febrer. Respecte l’EAC de 
2006, cfr. la STC 31/2010, de 28 de juny, FD 70 (RTC 2010\31) va considerar que l’art. 123 
EAC, malgrat assumir la competència exclusiva en una competència en la que l’Estat també 
té competència, no esdevenia inconstitucional i que l’eventual invasió de competència en 
matèria de contractes en exercici de la competència atribuïda per la lletra e) de l’art. 123 (“La 
regulació de la informació en matèria de consumidors i usuaris.”) no exigia cap salvaguarda 
de la competència estatal ni dels límits resultants de la mateixa, que existeixen i s’imposen 
malgrat aquesta omissió: La materia de defensa de los consumidores es un ámbito de concurrencia 
competencial de títulos habilitantes diferentes, de manera que la atribución estatutaria de la 
competencia de carácter exclusivo a la Comunidad Autónoma no puede afectar a las competencias 
reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 CE), que se proyectarán cuando materialmente 
corresponda (STC 15/1989, de 26 de enero [ RTC 1989, 15] , F. 1), sin necesidad de que el Estatuto 
incorpore cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64). 
/Los recurrentes atribuyen a la regulación contenida en las letras a) y e) del art. 123 EAC el mismo 
reproche que al encabezamiento del precepto, planteamiento al que es aplicable igual respuesta: 
la regulación estatutaria impugnada no impide el efectivo desenvolvimiento de las competencias 
estatales del art. 149.1 CE. Más específicamente, el enunciado de exclusividad de la competencia 
autonómica de defensa de los consumidores y usuarios [letra a)], aun proyectada por remisión 
sobre el contenido del art. 28 del propio Estatuto, no impide la salvaguarda de las competencias 
estatales afectadas expresamente por dicha remisión (las de la salud y la seguridad). En relación 
con la información al consumidor [letra e)], que los recurrentes aducen que afectaría al ámbito 
de las relaciones contractuales (art. 149.1.6 y 8 CE), hemos de reiterar que en modo alguno es 
exigible la salvaguardia por el precepto estatutario de las competencias estatales concurrentes, 
que son límites insuperables a los enunciados estatutarios y actúan sin impedimento por aquella 
calificación estatutaria. En conclusión, ha de ser desestimada la impugnación del art. 123 EAC.”.

3 Cfr. Barral Viñals, I., “Contractes de consum i desenvolupament de la competència en dret 
civil a Catalunya: podem utilitzar la jurisprudència constitucional”? en Florensa Tomàs, C.E. 
i Fontanelles Morell, J.M. (coords.), La codificación del Derecho civil de Cataluña. Estudios 
con ocasión del cincuentenario de la Compilación, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires, 2011, pàg. 517 i ss., sobre la doctrina dels títols competencials prevalents que cal cercar 
en cada regulació per tal de determinar si, ultra la competència en consum, una CA pot 
legislar o no una determinada matèria relacionada amb la protecció del consumidor.
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cap al·lusió ni judici projectat sobre la tasca legislativa que s’ha dut a terme 
des d’aleshores.4

Així, el desenvolupament normatiu del dret contractual de consum s’ha 
produït paradigmàticament mitjançant el Ccons5 que, en la seva prolixa 
Exposició de Motius, expressa la “vocació de ser la norma general comuna en 
matèria de protecció de les persones consumidores”, creant, almenys d’avançada, 
un conflicte normatiu6 respecte la previsió continguda en la Llei Primera 
CCCat que ara finalment toca resoldre.

Durant aquests anys s’ha volgut insistir en la matèria administrativa com 
a objecte normatiu del Codi de consum,7 que ja per si sol, justificaria la seva 

4 Per a Badosa Coll, F., “Sentència 31/2010, de 28 de juny”, en Revista Catalana de Dret Públic. 
Especial Sentència sobre l’Estatut, 2010, pàgs. 336 i 337, aquest raonament inclou una doble 
incoherència pel fet que, d’una banda, l’activitat legislativa de conservació, modificació 
i desenvolupament en què es vol fer gravitar la competència és incompatible amb la 
retroactivitat a la legislació de 1979 i de l’altra, per la total abstracció que es fa de l’activitat 
legislativa duta a terme des de l’aleshores, la qual cosa permet deduir un judici favorable 
sobre la constitucionalitat d’aquesta activitat legislativa.

5 Però també abans de l’aprovació del CCons, mitjançant la legislació sectorial com la que 
recullen el Decret 147/1987, de 31 de març sobre activitat industrial i prestació de serveis en 
tallers de reparació de vehicles posteriorment modificat de manera substancial pel Decret 
298/1993, de 8 d’octubre i puntualment per Decrets posteriors, el Decret 290/1995, de 28 de 
setembre, de prestació als consumidors i usuaris de serveis a domicili i el Decret 213/2001, de 
24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre 
els béns de naturalesa duradora, derogats pel Decret 321/2011, de 19 d’abril mitjançant una 
peculiar norma de contingut merament derogatori o l’Ordre de 16 de desembre de 1999 per la 
qual es regula el funcionament dels establiments dedicats a la neteja tèxtil. En totes aquestes 
normes, com també en el propi Ccons, s’excedeix la regulació de les relacions privades i 
s’inclou o s’incloïa la regulació de l’àmbit relatiu a la disciplina de mercat.

6 Cfr. Gramunt Fombuena, M., “Contractació amb consumidors i vendes especials” en 
Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi civil de 
Catalunya. Materials de les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, 
Girona, 2012, pàg. 165; en la proposta d’índex del Llibre VI aprovada pel Ple de la Comissió 
de Codificació el febrer de 2009 s’advertia, segons hi incideix Martín Casals, M., “(El llibre 
VI del Codi civil de Catalunya” en Florensa Tomàs, C.E. (dir.) i Fontanelles Morell, J.M., 
La codificación del Derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la 
Compilación, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2011, pàgs. 493 i 494) en la 
incompatibilitat entre la integració del dret de consum en el Codi civil i la subsistència del 
Codi de consum. Tanmateix, no sempre ha estat aquest el plantejament de la Comissió amb 
posterioritat a l’aprovació de la Llei primera CCCat i així, en el document relatiu als treballs 
preparatoris del Llibre sisé presentat per la secció de dret patrimonial de l’Observatori de 
Dret privat i tancat el 23 d’abril de 2004, es proposava una regulació de mínims i es justificava 
de la manera següent: “És necessari que al Codi Civil es continguin les regles fonamentals o 
principis de l’anomenat Dret del Consum (…) De totes formes resulta impossible que un Codi 
reculli totes les situacions de contractes de consum i tots els seus àmbits (com és sabut no només 
és el civil sinó també i particularment l’administratiu) que afecten als límits que s’imposen 
a les parts, per això la fórmula que s’ha adoptat en aquest projecte de llei, es la de mínims. 
Només els principis, quant a la manera en que s’ha d’actuar, i els límits que són susceptibles de 
generalització, es “traspassen” a la norma civil general (el Codi). Resulta obligada, llavors, la 
remissió a la legislació especial.”.

7 Cfr. Mirambell Abanco, A. , “Antecedents i perspectives de la regulació de la compravenda” 
en Contractes, responsabilitat extracontractual i altres fonts d’obligacions al Codi civil de 
Catalunya. Materials de les Setzenes Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, 
Girona, 2012, pàg. 73.
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subsistència un cop completada la incorporació del dret de consum al Codi 
civil, i en el caràcter molt parcial de les seves previsions en matèria de dret 
privat;8 i és cert que la norma no és lo reeixida que podria haver estat i que 
els preceptes, principalment incorporats al Llibre II però també al Llibre 
I, sovint tenen poca substantivitat des de la perspectiva del dret contractual 
dels consumidors. Tanmateix, no és així en tots els àmbits i d’altra banda, val 
a dir, que la presentació normativa potser poc ambiciosa, ha permès introduir 
normes clarament vinculades a la responsabilitat contractual, com els articles 
dedicats als serveis d’intermediació (arts. 231-3 a 231-5 Ccons), que han passat 
desapercebudes a qui té l’hàbit d’impugnar les lleis civils catalanes.9

Pel que fa a l’aplicació jurisprudencial del Ccons en aquests quatre anys de 
vigència, ha estat escassa i sovint a títol il·lustratiu, com a mera comparsa, “a 
mayor abundamiento”, de l’aplicació de l’homòloga llei estatal.10 No podem fer 
la correlativa constatació de l’aplicació que n’hem fet des de les Juntes Arbitrals 
de consum, en tractar-se de resolucions que només esporàdicament han estat 
sistematitzades.

El Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes, inicia la concreció del mandat de l’art. 3.f de la Llei 
primera CCCat. Arriba doncs, el moment de destriar el contingut respectiu que 

8 Martín Casals, M., “El llibre VI…cit., pàg. 498.
9 La impugnació de la norma davant el Tribunal Constitucional s’ha centrat en la qüestió 

lingüística.
10 Així en les Sentències de l’Audiència Provincial de Barcelona de 21 maig de 2014 (JUR 

2014\178323), de 25 febrer de 2014 (JUR 2014\112727), de 19 desembre de 2013 (JUR 
2014\20734), de 16 octubre de 2013 (JUR 2013\356037), de Sentencia de 24 de gener de 
2013 (JUR 2013\110206) que basen la seva decisió en l’aplicació de l’art. 83 TRLCU però que 
afegeixen la cita genèrica als arts. art. 112-2, 123-2, 251-6.3 i 331-5; la mateixa cita genèrica 
trobem en la Interlocutòria de 29 octubre de 2013 (JUR 2012\393436) que va motivar la consulta 
al TJUE sobre l’art. 83 TRLCU i la possibilitat d’integrar les clàusules abusives sobre interessos 
moratoris. També, les Sentències de l’Audiència Provincial de Barcelona de 28 novembre de 
2013 (JUR 2014\148022) i la de 13 de setembre de 2012 (JUR 2012\394661) sobre concepte de 
consumidor que cita cumulativament la norma estatal (l’art. 3 TRLCU) i la catalana (art. 111-2 
CCons) o de la mateixa manera, l’Audiència Provincial de Tarragona, de 14 setembre de 2010 
(JUR 2010\391802) sobre concepte de consumidor; o finalment la Sentència de l’Audiència 
Provincial de Barcelona de 4 octubre de 2011 (JUR 2011\413942) sobre conformitat en la 
prestació de serveis amb cita afegida de l’art. 251.5 CCons en substitució de les previsions 
que no es concreten de la Llei 1/1990, de 8 de gener, de disciplina de mercat i de defensa de 
consumidors i usuaris i de la Llei 3/1993, de 5 de març de l’Estatut del consumidor, per resoldre 
sobre l’aplicació de la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum. 
Les Sentències de l’Audiència Provincial de Barcelona de 16 de novembre (JUR 2011\90442) 
i d’1 febrer de 2011 ( JUR 2011\134772) sobre serveis bàsics de tracte continuat recorre als 
arts. 251-2.c i 252-5-6 també amb caràcter descriptiu però en aquest cas per raó de la manca 
de vigència de la norma en el moment dels fets jutjats i també amb motiu de l’aplicació de la 
norma sectorial sobre subministrament de gas. D’entre tota la jurisprudència cercada només 
una resolució basa la seva decisió en l’aplicació del CCons i ho fa respecte d’una matèria amb 
clara deficiència de la regulació estatal, no essent aquesta, com sabem, sinó la contrària ex art. 
111-5 CCCat, la seqüència adequada en l’aplicació del dret civil propi. Es tracta de la Sentència 
de l’Audiència Provincial de Barcelona 13 novembre de 2013 (JUR 2013\384856) sobre 
responsabilitat contractual contracte de serveis que resol sobre la base de l’art. 251.3.2 CCons; 
aquesta sentència resulta, a més, interessant als efectes de contraposar la regulació general en 
matèria de contracte d’obra o serveis, en la que el pressupost previ no és element essencial ex 
art. 1593 Cce i la legislació especial en matèria de protecció de consumidors i usuaris.
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en matèria contractual i pel que fa a les relacions de consum, s’ha d’integrar en 
el Codi civil de Catalunya i quin ha de romandre o incorporar-se en el CCons. 
Així ho fa palès la pròpia exposició de motius del Projecte al referir-se a la 
previsió que es farà de la matèria en el Codi civil “sens perjudici de les normes 
que es contenen en el Codi de Consum de Catalunya...” o més exactament, de les 
normes que s’hagin de contenir en el Codi de Consum de Catalunya, perquè 
és evident que l’aprovació de la Llei primera i de les ulteriors que hagin de 
venir, hauria de suposar la modificació i la derogació de normes actualment 
contingudes en el Ccons i en l’addició d’altres.

Per abordar la qüestió, no entrarem en la consideració del dret de consum 
com a multidisciplinari o com a disciplina horitzontal ni en la seva projecció 
doble en matèries de dret públic i dret privat, atès que l’objecte de la ponència es 
refereix a la subsistència de normes de dret contractual en el Codi de consum un 
cop s’hagi completat la integració del dret de consum en el CCCat i quins límits 
raonables cal que orientin aquesta integració a fi de preservar un model de bona 
tècnica legislativa, considerant alguns assajos portats ja a la pràctica per altres 
països o en avantprojectes del nostre entorn immediat; i per tant, sense incidir 
en un dels continguts indiscutibles del CCons com ho és allò relatiu a les normes 
en matèria de disciplina de mercat. Tampoc no incidirem en la justificació 
que compet a altres participants en les Jornades sobre la “civilitat” del dret 
contractual de consum que lògicament no prové de l’auto-declaració de l’art. 3.f 
de la Llei primera CCCat, com tampoc la seva “mercantilitat” de l’auto-declaració 
continguda en la proposta de Codi mercantil. Com argumenta Llácer Matacás,11 
el dret contractual de consum és matèria civil especial en l’àmbit de les relacions 
contractuals entre empresari i consumidor pel fet que configura un estatut en 
benefici d’una persona sense qualificació.

II. L’IMPACTE DESCODIFICADOR DEL DRET DE 
CONSUM EUROPEU EN LES REGULACIONS 
NACIONALS DE DRET CONTRACTUAL I LA 
URGÈNCIA PER RECUPERAR LA COHERÈNCIA 
NORMATIVA DEL DRET CONTRACTUAL

L’extraordinari desenvolupament del dret de consum, principalment 
provinent de la incorporació de dret comunitari, ha suposat un avenç però 
també un impacte considerable en el disseny fins fa poc harmònic i sistemàtic 
del dret contractual dels Estats. La inflació legislativa, motivada per una major 
complexitat de la realitat regulada, ha conduït a problemes de comprensibilitat 
de l’ordenament i per tant, a una fractura del principi de seguretat jurídica.

La doctrina s’ha referit a la “empipadora” influència del dret europeu en la 
coherència dels sistemes jurídics nacionals en l’àmbit del dret contractual12 i a la 

11 Llácer Matacás, M.R., “El Llibre sisè i la proposta de nou Código Mercantil”, XVIII Jornades 
de Dret català a Tossa, 2014.

12 Loos, M.B.M., “The influence of european consumer law on general contract law and the need 
for spontaneous harmonization”, en European Review of Private Law, núm. 15, 2007, pp. 519.
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necessitat de superar la centralitat de la figura del consumidor en el moviment 
legislatiu per assolir un dret contractual europeu més harmonitzat i coherent.13 
La Directiva sobre drets dels consumidors (2011/83/UE) —en endavant, DDC— 
havia de servir a aquesta finalitat, optant per una harmonització de màxims 
però finalment el seu resultat ha estat força modest14 i els defectes propis de la 
tècnica legislativa consumerista han estat reiterats manifestament —només cal 
donar un cop d’ull al doble llistat sobre deures d’informació contingut en els 
arts. 5 i 6 de la Directiva—.

La incorporació del Dret de consum com a part del dret contractual dels Estats 
ha comportat, com ha assenyalat reiteradament la doctrina, un “embrutiment” 
dels ordenaments jurídics privats i cal plantejar-se si la seva integració en els 
Codis civils pot ser una bona manera de depurar-ne la complexitat i assolir 
major transparència del dret contractual de consum. A nivell sectorial també 
es constata la manca de coherència que la fragmentació normativa comporta i 
així trobem inusuals normes destinades exclusivament a esporgar l’ordenament 
via la seva derogació: veiem el Decret 321/2011, de 19 d’abril que, en matèria de 
consum, deroga cinc normes de rang reglamentari, entre elles el Decret 290/1995 
de prestació de serveis a domicili i el Decret 213/2001, de prestació de serveis 
sobre béns de naturalesa duradora, sense que, però, es disposi una normativa 
que substitueixi la seva regulació ni s’hagi plantejat tampoc la seva promoció 
legal via incorporació al títol V del llibre II de Codi de consum.

En general i pel que fa a aquesta tasca d’integració del Dret de consum en el 
codi civil, es plantegen dos aspectes sobretot, un cop acceptada la conveniència 
apriorística de dur-la a terme en compliment del mandat de la Llei primera CCCat:

 — el primer, l’abast material que ha de tenir aquesta integració: tot el 
dret contractual de consum o només les normes que puguin tenir 
una expressió general, encara que no sempre generalitzable; és a dir, 
decidir si la integració en el codi civil del dret contractual de consum 
ha d’incorporar només els principis i normes generals del dret especial 
de consum o bé ha d’anar més enllà i incloure la regulació integral del 
dret contractual de consum en el Codi civil, amb la correlativa derogació 
del Codi de consum, subsistent només, en aquesta hipòtesi, per a la 
regulació de la matèria pròpia de la disciplina de mercat

 — i el segon, la manera com s’ha de dur a terme aquesta integració: si, com 
s’ha optat en el Projecte, sense donar lloc a una regulació addicionada 
en capítol independent –E.M.: “sense establir dos textos paral·lels per a 
la compravenda en general i la compravenda de consum respectivament“ 
o bé, mitjançant una regulació afegida o fins i tot, mitjançant una 
combinació d’ambdues, com fa el BGB.

13 Collins, H., “The unfair commercial practices directive”, en European Review of Contract 
Law, 2005, 1 (4). pp. 417-441.

14 Cfr. Twigg-Flesner, C., “La Directiva sobre derechos de los consumidores en el contexto 
del drerecho de consumo de la Unión Europea”, en Cámara Lapuente, S. (dir.) y Arroyo 
Amayuelas, E. (coord.), La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los 
consumidores. Más allá de la Directiva sobre derechos de los consumidores y del Instrumento 
Opcional sobre un Derecho europeo de la compraventa de octubre de 2011, Civitas, Cizur Menor, 
2012, pàg. 104
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Nosaltres ens referirem sobretot al primer aspecte, atès que és el que 
incideix en la necessitat o no de fer subsistir el Codi de consum.

D’entrada podem afirmar que una integració en bloc no sembla un mitjà 
idoni per a l’esmentat objectiu de recuperar la coherència i la transparència 
de l’ordenament, segons tot seguit s’exposarà, i és aquí, on existeix un espai de 
convivència entre el Codi civil i un Codi de consum. Convé advertir però, que la 
idea que inspiri un Codi de consum, atesa la seva condició de llei especial i pel 
fet de tractar-se d’un model força recent, pot ser molt diversa quant a contingut i 
quant a extensió,15 mentre que el paradigma del que ha de ser un Codi civil té un 
sentit força unívoc.

III. LA CONVENIÈNCIA D’IMPOSAR LÍMITS AL MODEL 
INTEGRADOR DEL DRET CONTRACTUAL DE CONSUM 
EN EL CODI CIVIL: LA SUBSISTÈNCIA DEL CODI DE 
CONSUM

No resulta doncs, nova, la inquietud per esporgar el dret de consum reduint la 
seva complexitat i alhora per fer-lo més transparent, més dominable i finalment 
més coherent amb la seva finalitat tuïtiva. Amb la vista posada en aquest 
objectiu i des de la perspectiva del legislador nacional, l’estudi del dret comparat 
ens permet mantenir la il·lusió de trobar algun model definitiu, que ens faciliti 
l’equació que porta a l’equilibri perfecte, que ens inspiri, que ens encaixi, però 
ni aquí ni hi allà hi ha solucions plenament idònies. Prenent una determinada 
opció, sempre guanyem alguna cosa i sempre en perdem d’altres. Està clar que 
les solucions senzilles són les més perfectes però sovint les més difícils d’assolir.

El BGB, després de la reforma experimentada el 2002, com també el Codi 
civil holandès, és el paradigma comparat més rellevant de l’opció integradora 
que també ha suposat, com en el cas del Projecte de Llei de Llibre VI, la 
generalització de solucions provinents de les regulació de les relacions de 
consum a qualsevol relació contractual.16

Són manifestes les raons que justifiquen la utilitat de la integració del dret 
contractual de consum en el codi civil, entre elles, el fet que l’autonomia de la 
voluntat, configurada des dels paràmetres codificadors del segle XIX, ja no és 
reconeixible actualment i la contractació de consum representa una realitat de 
tan gran abast econòmic en l’àmbit de les relacions privades que no pot quedar 
fora de la principal norma civil i menys per preservar un ideal tècnico-jurídic, 
una idea formal del que ha de ser un codi civil.17

15 Cfr. Cámara Lapuente, S., “Comentario al artículo 1 TR-LGDCU. Principios generales”, 
Comentarios a las normas de protección de los consumidores, Colex, Madrid, 2011, pàgs. 81 i 82.

16 La doctrina es planteja però, si aquesta generalització és convenient o si bé comportarà 
un fre indegut a l’autonomia privada. Cfr. Ebers, M., “La reforma y europeización del 
derecho alemán de obligaciones”, en Badosa Coll, F. / Arroyo Amayuelas, E. (coords.), La 
armonización del derecho de obligaciones en Europa, Tirant lo Blanch, València, 2006, pàg. 68.

17 Pasquau Liaño, M. “Protección de los consumidores y código civil”: ¿integración o distinción” 
en Albiez Dohrmann, K.J., “Derecho privado europeo y modernización del derecho 
contractual en España, Atelier, Barcelona, 2011, p. 489.
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També és planteja com a raó per a la integració, la necessitat de reduir 
la centralitat del dret de consum dins el dret contractual un cop assolida una 
cultura jurídica suficient de protecció. Això permet estendre estàndards de 
protecció més enllà de les relacions de consum i avançar envers la protecció 
del contractant dèbil en escenaris contractuals asimètrics per raó d’asimetries 
estructurals, alhora que es mantenen les solucions clàssiques per a les 
asimetries patològiques. Això conduiria a superar la regulació de la protecció 
del consumidor en clau de previsió normativa excepcional i donaria lloc a una 
regulació del contracte que inclogui diversos nivells de protecció en funció 
que ens trobéssim davant contractes simètrics o asimètrics. En aquest sentit, 
s’ha qüestionat l’excés de protecció dispensat a una categoria que en abstracte 
no existeix i d’una protecció que depèn d’un fet merament circumstancial, 
sense que es pugui entrar a valorar la debilitat contractual concreta que en 
cada escenari contractual justificaria el tractament legal discriminatori a favor 
d’una part contractual i en detriment de l’altra, a la qual s’imposen no ja només 
importants càrregues prèvies a la celebració del contracte, sinó a més, una 
vinculació obligatòria superior a les condicions acordades.18 Des del punt de vista 
de la tècnica legislativa, la integració també es mostra convenient: s’assoleix 
la màxima sistematització i coherència entre les normes generals i especials, 
s’eviten duplicitats i contradiccions i s’assoleix una simplificació del conjunt.19

En tot cas, l’objecte d’aquest treball no són les raons que fan convenient o 
necessària la integració del dret contractual europeu en el Codi civil, sinó les 
raons que imposen limitacions a aquesta integració i que tot seguit exposarem.

1. Tècnica legislativa en la integració del dret contractual de 
consum

La tipologia de la norma civil incorporada al Codi civil i de la norma de 
consum, considerada fins ara com a norma civil especial materialment i 
sistemàticament, resulta poc conciliable: la norma civil ha de ser abstracta, 
flexible, interpretable, amb un àmbit d’aplicació general i tendent a la 
disponibilitat; per contra, la norma de consum pretén solucions automàtiques, 
d’aplicació rígida, fuig de l’aplicació analògica, es dicta per donar respostes 
exhaustives a supòsits de fet ben concrets i s’aplica imperativament.

Aquest primer i principal obstacle justifica per si sol la subsistència d’una 
llei de consum especial en forma de Codi, que d’una banda eviti la fragmentació 
de la legislació especial de consum, també civil però no integrable en el Codi 

18 Així ho assenyala Albiez Dohrmann, K. J., ““La integración del derecho de consumo contractual 
en el Código civil: ¿una simple entelequia jurídica o algo más”, en Cabanillas Sánchez, A. et 
al. (coord.) Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. 2, Thomson Civitas, 
Cízur Menor, pàg. 142: “existe un excesivo celo por proteger a los consumidores (...) Se olvida 
que el consumidor tiene capacidad decisoria suficiente cuando está bien informado”.

19 Cfr. Cámara Lapuente, S. “El hipotético Código civil europeo: ¿Por qué, cómo y cuándo?, en 
Cabanillas Sanchez, A. (coord.), Estudios jurídicos en homenaje al profesor Luís Díez-Picazo 
(Semblanzas. Derecho Civil. Parte General I, Civitas, Madrid, 2002, pàg. 366 i ss., en relació al 
projecte ja llunyà de codificació privada europea.
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civil, i alhora allunyi del Codi civil regulacions que desvirtuïn la civilitat de 
la norma tal com aquesta es concep i s’ha d’expressar en el dret privat general.

Així observem que en l’assaig integrador més conegut que s’ha dut a la 
pràctica, que és el que conté el BGB post 2002, hi ha determinats preceptes 
que semblen el resultat d’una incrustació forçada20 que dóna lloc a un empelt 
mal resolt i estrident. Així destacadament respecte les modalitats especials 
de contractació a distància i fora d’establiment mercantil (§§ 321 i ss.), 
exactament igual que s’esdevé en la PMCC, arts. 1265 a 1267. I sembla clar que 
aquest resultat indesitjat no és fruit de la major o menor habilitat del redactor, 
sinó un resultat inevitable atès el contingut necessari de la norma de consum, 
provinent del mandat europeu. Tanmateix, podríem considerar que es tracta 
merament d’un sacrifici estètic però no és només això. La contaminació de les 
normes civils per la tècnica legislativa pròpia de les normes de consum pot 
conduir a la pèrdua de claredat i abstracció de la norma civil.

2. Integració del dret de consum i pèrdua del caràcter 
permanent de la norma civil

El dret de consum és objecte de reformes freqüents a l’impuls de l’activitat 
harmonitzadora de la unió europea que fan que un projecte codificador 
com el català es pugui veure alterat amb freqüència amb motiu de l’activitat 
reformadora comunitària.

La norma civil aspira per definició a una certa permanència però en tot 
cas, el Codi civil de Catalunya va renunciar d’avançada a ser un instrument 
normatiu tancat i immutable i per tant, tret de la dificultat inherent a 
qualsevol tramitació legislativa, que s’esdevé exactament igual respecte d’una 
llei especial, la incorporació del dret de consum en un codi civil que es defineix 
com a codi obert, no ha de suposar una restricció al projecte codificador. Ara 
bé, si s’aposta per una integració limitada, com sembla que és convenient, 
cal que les modificacions de Codi civil i Codi de consum vagin a cavall i 
responguin a un projecte codificador predefinit, en el que cada norma cobreixi 
un determinat àmbit material respecte el dret contractual codificat.

3. Els riscos de l’arquitectura jurídica

La integració normativa del dret contractual de consum planteja una 
dificultat evident pel que fa a la complexitat inicial i a la sostenibilitat del model 
triat enfront la que resultaria de la regulació independent i ad hoc de la matèria i 
també suggereix dubtes sobre la claredat i comprensibilitat del resultat normatiu 
assolit,21 dificultat que es pot acceptar en treballs preparatoris com el DCFR però 
no en una norma jurídica destinada a la seva aplicació.

20 Cfr. Zimmerman, R. El nuevo derecho alemán de obligaciones. Un análisis desde la Historia y el Derecho 
comparado. Traducció al castellà per Arroyo Amayuelas, E. Bosch, Barcelona, 2005, p. 45.

21 Cfr. Schulte-Nölke, H., “El derecho de consumo en la Propuesta de Reglamento sobre un Derecho 
común europeo de la Compraventa”, en Cámara Lapuente, S. (dir.) y Arroyo Amayuelas, E. 
(coord.), La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores. Más 
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Així es constata respecte d’altres opcions integradores com ho és 
l’instrument opcional en matèria de compravenda (CESL) en el qual, a més 
de les normes generals en matèria del contracte, s’hi afegeixen normes 
relatives als contractes amb consumidors i altres només aplicables a les 
relacions interempresarials, amb una distinció a nivell de normes concretes 
que evita, com en el projecte de llei, el recurs a l’addició d’un capítol o 
secció independent. Cal fer palès però, que aquesta integració s’ha jutjat en 
ocasions com un llast de la proposta precisament perquè la incorporació de 
la protecció dels consumidors resta claredat i coherència al text.22 Alhora 
s’assenyala que la distinció només entre dos estatuts regulatoris (el general 
i el de les relacions amb consumidors) no és encertat des del punt de vista 
de la correcció normativa dels desequilibris contractuals per part d’una 
norma general atès que és possible contemplar un ventall molt més ampli 
de relacions interpersonals establertes en funció de la seva categorització 
subjectiva segons el poder respectiu de negociació de les parts.23 En tot cas, 
aquesta última crítica se supera a partir, sobretot, de la curosa selecció 
dels supòsits que justifiquen la generalització de la norma consumerista 
i mitjançant el recurs, que sovinteja en el Projecte de llei, a la noció de 
raonabilitat projectada sobre les expectatives contractuals de les parts, com a 
criteri determinant a l’hora d’aplicar les previsions correctores.

Però és evident que la contraposició i contigüitat de normes d’aplicació 
general enfront a normes d’aplicació a relacions de consum pot conduir a 
algun resultat desajustat com el que s’esdevé en la previsió sobre enviaments 
no sol·licitats que, tant si s’afegeix, com s’ha fet, en el capítol relatiu a la 
compravenda en el Títol III (art. 621-34), com si s’incorpora finalment 
al Títol II amb les Disposicions generals —tal com fa per ex. el BGB en el 
§241 a)—, sembla suggerir que en les relacions en les que no intervingui un 
consumidor, el comprador —o contractant— pot haver de pagar per un bé —o 
servei— no sol·licitat. És aquí on la regulació integrada, en un supòsit de no 
generalització que es concreta en la contraposició de normes i per tant, en 
l’expressió d’una excepció, dóna lloc, per via indirecta, a l’expressió d’una 
norma general no volguda pel legislador. Però a més, alhora, el fet que la 
norma de consum passi pel sedàs de la norma civil codificada, segurament, 
fa que s’opti per un nivell de protecció del consumidor més desgastat atès 
que, a diferència de la transposició que l’art. 66 quater TRLGCU fa de l’art. 
27 DDC, l’art. 621-34 del Projecte reconeix el dret del remitent a recuperar 
el bé i per tant, sembla imposar al consumidor un deure de custòdia, que 
tanmateix no regula, sens perjudici això sí, del seu dret a ser rescabalat per 
les despeses i indemnitzat pels danys que la situació li ocasioni.

allá de la Directiva sobre derechos de los consumidores y del Instrumento Opcional sobre un Derecho 
europeo de la compraventa de octubre de 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, pàg. 66.

22 Valpuesta Gastaminza, E.M., “La propuesta de normativa común de compraventa europea 
(CESL), un paso más hacia la unificación del Derecho de contratos en la Unión Europea, 
lastrado por la protección al consumidor” en Cuadernos de derecho transnacional, Vol. 5, núm. 
1, 2013, pàg. 214.

23 També en aquest sentit, Roppo, V., Del contrato con el consumidor a los contratos asimétricos” 
en Revista de Derecho Privado, núm. 20, enero-junio 2011, pàg. 220.
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4. La compatibilitat entre Codi civil i Codi de consum en la 
regulació del dret contractual de consum: cap a un tercer 
model de codificació del dret de consum

A l’hora de contraposar possibles models d’incorporació del dret de consum 
a l’ordenament des de la perspectiva de la importació del dret comunitari i de 
plantejar la reorganització normativa que aquesta incorporació comporta, se 
sol reduir la qüestió a la contraposició de dos grans models que poden resultar 
idonis, per oposició amb els que es qualifiquen com a “no models”, pel fet de 
basar-se en la pura addició de lleis sense cap aspiració sistemàtica: el model 
d’elaboració d’un codi de consum autònom o la integració de les normes de 
consum en el Codi civil.24 Certament, avaluats els avantatges i els desavantatges 
de la integració, i la voluntat de preservar un sistema realment codificat 
que respongui a uns criteris d’unitat normativa i coherència sistemàtica, cal 
considerar un tercer model que és el que es proposa, de complementarietat 
entre un Codi civil integrador del Dret contractual de consum i un Codi de 
consum per al desenvolupament del dret integrat en el Codi civil. Aquest 
model permetria superar tots els inconvenients que s’han assenyalat respecte 
l’opció integradora, especialment els vinculats al principal inconvenient que és 
el relatiu a la tècnica legislativa. Resulta escaient, doncs, limitar la integració i 
optar per una model d’integració intermèdia.

En tot cas, examinat el resultat integrat del dret de consum incorporat al 
Projecte de Llei de Llibre VI es conclou que els aspectes que suggereixen una 
major dificultat a efectes d’integració no han estat encara abordats.

La distribució material en l’àmbit del dret dels contractes ha de ser 
clarament concebuda d’inici i seria convenient que la Llei primera del Llibre 
VI l’anunciés en la seva exposició de motius, fent concreció de l’espai normatiu 
respectiu, mitjançant l’atribució al Codi de consum en aquesta matèria el 
seu paper natural de llei especial per al desenvolupament de les previsions 
contingudes en el Codi civil.

IV. LA RELACIÓ ENTRE LA LLEI GENERAL I LA LLEI 
ESPECIAL QUAN LA LLEI GENERAL ABSORBEIX 
L’ESPECIALITAT: EL RECURS A LES REMISSIONS 
RECÍPROQUES

La relació entre el dret civil codificat, en tant que dret comú i per tant 
dret general, i la llei especial es veu aparentment alterada quan aquell dret 
general incorpora a la seva regulació àmbits fins aleshores considerats com a 
dret especial i que havien estat objecte de regulació independent; l’alteració es 
constata quan aquesta incorporació no consisteix en la mera remissió a la norma 
especial sinó en la incorporació de la regulació especial al propi Codi civil.

24 Cfr. Rossi Carleo, L., “Le codificazioni di settore fra limiti e opportunità: il codice del 
consumo” en Rassegna di diritto civile, 2005, núm. 3, pàg. 880.
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D’altra banda, l’alteració no s’esdevé en les solucions generalitzades que 
inicialment es van originar com a normes especials de consum però que, fruit 
de la seva utilitat abstracta, han estès la seva aplicació a qualsevol relació 
contractual –cas dels arts. 621-10, 621-17 o 621-20 del Projecte-; l’alteració 
es constata només pel que fa a les normes que conserven llur especialitat. 
L’alteració però, es pot considerar un fenomen merament formal que doni lloc 
a un supòsit de concurrència normativa25 en el que calgui establir un joc de 
remissions recíproques entre la llei general i la llei especial i sense perjudici de 
la norma de tancament que retorni a la regulació general dels contractes i que 
ja es troba incorporada en els arts. 121-1 i 211-1 CCons actual però que, segons 
direm, exigirien alguna modificació en el seu redactat.

En tot cas, l’esmentada alteració representa una novetat només a nivell de 
distribució sistemàtica de la matèria i no tant pel que fa a la relació entre el 
Codi civil i les lleis especials. Pel que fa a aquesta relació, les lleis especials 
poden contenir una regulació reglamentadora o bé una regulació específica. 
En el primer cas, la llei especial desenvolupa la regulació d’una institució 
que el Codi civil descriu breument,26 supòsit en el que encaixaria el projecte 
de codificació i de relació entre Codi civil i Codi de consum que ara s’inicia. 
En definitiva, la qüestió s’haurà de resoldre amb paràmetres de tècnica 
legislativa clàssica i en el Codi civil es contindran les normes especials que 
puguin rebre una expressió sintètica, integrades amb la norma general, i en la 
llei especial, Llibre II del Codi de consum i via remissió de la norma del Codi 
civil i per tant, també integració en aquest, es contindrà el desenvolupament 
normatiu d’aquelles previsions. Això no exclou, com de seguida comentarem, 
la necessitat que, alhora, el Ccons contingui algunes remissions al Codi civil, 
expressió de la complementarietat entre ambdues lleis.

A aquest efecte, però, cal palesar que el projecte de llei en tramitació, si 
bé fa anotació en l’exposició de motius de la interrelació que caldrà establir 
entre Codi civil i Codi de consum quan al·ludeix, com ja s’ha dit, a la vocació 
d’assolir una regulació unificada del contracte “sens perjudici de les normes que 
es contenen en el Codi de Consum de Catalunya”, no incorpora cap disposició 

25 Badosa Coll, F. , “Comentari a l’article 111-4 CCCat” en Lamarca Marquès, A. i Vaquer 
Aloy, A. (ed.)., Comentari al llibre primer del Codi civil de Catalunya, Disposicions preliminars. 
Prescripció i caducitat. Atelier, Barcelona, 2012, pàg. 152 i ss. aborda el tema dels casos mixts 
en els que s’esdevé una concurrència de normes especials i norma civil general en la regulació 
d’un supòsit de fet, sense que la concurrència respongui a la supletorietat de la llei general 
respecte la llei especial sinó a la respectiva delimitació de l’objecte de cada norma. Tot i que 
s’al·ludeix al supòsit en què la norma especial es trobi dins el propi Codi, aquesta inclusió 
es planteja en termes de futur desenvolupament en una llei especial. Així, el Codi civil, 
assumeix la regulació general de la matèria, a la que necessàriament es remetrà la norma 
especial; en aquests casos, doncs, la remissió s’estableix de la norma especial a la general en 
consideració al caràcter comú i per tant, d’integració normativa, del dret civil general.

 En el cas que analitzem, la concurrència seria doble: en una mateixa seu normativa pel que fa 
d’una banda, a les previsions consumeristes incorporades al CCCat, com les projectades en els 
arts. 621-2.2, 621-5.5, 621-13.2, 621-15.3, 621-23.2, 621-24.2, 621-25.2, 621-27.4, 621-34.3 i 621-
45.2 del Projecte de llei i respecte de les previsions que es continguin en el Codi de consum 
sobre la matèria contractual, de l’altra.

26 Badosa Coll, F., Memòria de Derecho civil, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 
2010, pàg. 157 i ss.
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final de modificació ni tampoc cap derogatòria que es refereix a aquesta última 
norma ni tampoc a el paper que el Codi de Consum haurà de jugar en relació a 
la codificació catalana del dret contractual de consum.

Cal reflexionar doncs i d’avançada, sobre com cal articular aquesta connexió 
entre lleis que regularan una mateixa matèria i quin ha de ser el joc òptim de 
remissions, tenint en compte els riscos quant a pèrdua de comprensibilitat i 
claredat de l’ordenament que a nivell de tècnica legislativa suposa el recurs a 
les remissions.27 Alhora, cal que la primera Llei del Llibre VI inclogui algunes 
afectacions sobre el Codi de consum a les que breument ens referirem.

Pel que fa al sistema de remissions que caldrà incorporar, aquest haurà de 
ser, com s’ha dit, de doble direcció:

 — Del Codi civil al Codi de consum per a tot allò que comporti un 
desenvolupament normatiu de la norma contractual de consum, 
destacadament pel que fa als deures d’informació prèvia

 — Del Codi de consum al Codi civil per a l’establiment del “sistema de 
fonts” en matèria de protecció dels consumidors i per a la integració de 
les matèries previstes en el codi (per ex. la conformitat)

En conclusió, alhora de decidir la ubicació sistemàtica de les normes en un o 
altre Codi cal orientar-se pels expressats criteris de tècnica legislativa que han 
de conduir a la inclusió en el Codi de consum del desenvolupament normatiu 
dels deures previstos en el Codi civil i en funció d’aquesta distribució, 
incorporar les necessàries remissions de text a text per assolir una depurada 
coordinació legislativa. Tot seguit ens detenim en algunes concretes qüestions 
per a fer més comprensible el plantejament proposat.

V. ABAST DE LA SUBSISTÈNCIA I DE LA MODIFICACIÓ 
DE LA REGULACIÓ DEL DRET CONTRACTUAL EN EL 
CCONS

Com s’ha dit, el Projecte de llei del Llibre VI no conté cap previsió 
derogatòria que afecti el Codi de consum ni disposició final que en modifiqui 
cap precepte.

En aquest sentit, convé establir l’encaix entre ambdues lleis ja amb 
l’aprovació de la primera de les lleis que composaran el Llibre VI.

A tall merament enumeratiu, i considerat el contingut de la primera llei 
del Llibre VI, entenem que hauria calgut incorporar a aquesta la previsió de 
modificació dels preceptes següents del Codi de consum i en general, ara i en 
les properes lleis, mirar d’evitar el recurs a l’expedient sempre insegur de la 
derogació tàcita de normes, sobretot si la voluntat legislativa és establir una 

27 Cfr. Salvador Coderch, P., “Les remissions” en GRETEL, La forma de les Lleis. 10 estudis de tècnica 
legislativa, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1986, pàg. 238. Vegi’s també, Martín Casals, M., “La 
estructura básica de un manual español de técnica legislativa” en Menéndez Menédez, A. (dir.), La 
proliferación legislativa: un desafío para el Estado de derecho, Civitas, Madrid, 2004, pàgs. 274 i 275.
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relació de veritable coordinació normativa entre Codi de consum i Codi civil en 
la regulació del dret contractual de consum:

1. L’objecte de la norma enunciat en el seu art. 111-1 Ccons

La descripció de l’objecte del Codi de consum ha de superar i reajustar la 
declaració que es conté en l’exposició de motius i que li concedeix un paper que 
sembla exclusiu com a “la norma general comuna en matèria de protecció de les 
persones consumidores”. Per això, l’art. 111-1 CCCons ha de contenir la referència 
a la regulació que en la matèria es contindrà en el Codi civil i referir que:

“aquesta llei té per objecte garantir la defensa i la protecció dels drets 
de les persones consumidores i establir els principis i les normes que, 
d’acord amb la legislació civil i la legislació sectorial, han de regir per tal 
de millorar la qualitat de vida de les persones consumidores”.

2. La definició de persona consumidora

Després ens referirem més abastament a la qüestió relativa a la ubicació 
de la definició de consumidor i a les qüestions que caldria resoldre respecte 
d’aquesta definició, però en tot cas, la definició continguda en l’art. 111-2 
Ccons hauria d’identificar-se amb la definició que resulta de l’art. 621-2 CCCat 
—sense perjudici de la conveniència ulterior de desplaçar aquest article cap 
a les Disposicions Generals del Llibre VI CCCat— i per tant, referir-se a “la 
seva” activitat empresarial o professional i sobretot, incloure la previsió del 
actes amb propòsit mixt incorporant el “principalment aliè” a la seva activitat 
empresarial o professional de la norma prevista al Codi civil.

3. Àmbit d’aplicació del Codi de consum i relació amb el Codi civil

És cert que l’art. 211-1 CCons —com tampoc el 121-1 CCons— no jerarquitza 
l’aplicació de la norma general, especial i sectorial com si ho fa l’art. 59.2 TRLCU 
a l’establir el sistema de fonts en matèria de contractes amb consumidors, ni té 
en compte la respectiva protecció de mínims o de màxims que condueixi a la 
corresponent prevalença entre una norma i una altra.28 Per tant, malgrat que 
formalment l’art. 211-1 CCons podria subsistir en la seva redacció actual un 
cop aprovat el Llei del Llibre VI, valdria la pena plantejar la seva reformulació 
en el sentit que les obligacions que cal complir en matèria de protecció als 
consumidors seran les que prevegi el Codi civil de Catalunya i aquest Codi, la 
normativa sectorial específica i la normativa general aplicable en matèria de 
contractes, suprimint l’incís competencial que, sense dubte, fa més nosa que 
servei.

28 Cfr. Cordero, E., “¿Protección sectorial y protección consumerista general? De minimis y 
de maximis. Sobre la reforma del artículo 59.2 del TRLCU” en Revista CESCO de Derecho de 
Consumo, núm. 9/2014, pàg. 3 i ss.
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4. La conformitat dels béns i serveis

El Codi de consum fa referència, sense regular-la, a l’obligació de 
conformitat en la venda de béns mobles (art. 242-2 CCons) i en general, en 
relació a les obligacions derivades de la comercialització de béns i serveis (art. 
123-6, 123-7, 126-7, 211-3, 222-2, 223-3, 242-3 i 331-2). En tots aquests articles 
però especialment en aquell primer, caldria simplificar la redacció prevista 
en el Codi de consum i referir-se a l’obligació de garantir la conformitat del 
bé segons el que estableix el Codi civil de Catalunya, eliminant d’aquesta 
manera la previsió divergent entre una i altra norma i evitant haver d’acudir a 
l’expedient sempre insegur de la derogació tàcita.

5. Els deures d’informació en la compravenda d’immobles

El projecte ha considerat necessària la inclusió d’una subsecció, la setena, 
destinada a les especialitats de la compravenda d’immobles. Tal vegada fora 
convenient que aquest apartat inclogués una primera norma que absorbís la norma 
prevista en l’art. 241-1 Ccons relatiu als deures d’informació en la venda d’immobles 
i que en el Codi de consum es fes una remissió a la regulació continguda en el Codi 
civil en aquest punt. Alhora, seria convenient replantejar el redactat de l’art. 62 
de la Llei d’habitatge (Llei 18/2007, de 28.12), amb incorporació, si escau, d’alguna 
previsió addicional en el Codi civil, relatiu als principis contractuals en la venda 
d’immobles, amb remissió també a les previsions del Codi civil i evitar així la 
reiteració i disparitat entre les tres normes.

6. La reforma del Llibre II del Codi de Consum en clau de 
desenvolupament de la regulació continguda en el Codi civil

El fet que la integració del dret de consum contractual en el Codi civil no sigui 
completa i que calgui recórrer a un joc de remissions suposa que la fragmentació 
de l’ordenament en aquesta matèria no se superi del tot. No obstant, ja hem insistit 
que aquesta superació no resulta tampoc convenient des del punt de vista de la 
tècnica jurídica. D’altra banda, la reforma que exigeix el Codi de consum, entre 
d’altres per donar compliment al projecte de complementarietat entre Codi civil 
i Codi de consum en aquesta matèria, però abans que això per fer la transposició 
pendent de la normativa comunitària, pot aprofitar-se per a la refosa en el Codi 
de consum, prèvia depuració, d’alguna normativa sectorial dispersa en l’àmbit 
de la prestació de serveis, l’objecte de la qual és ordenar una concreta activitat 
econòmica i determinar els drets dels consumidors en aquest àmbit.

A mig termini la revisió del Llibre II del Codi de consum ha de ser 
exhaustiva i ha de servir per fer-li complir el paper sistemàtic assignat de llei 
especial per al desenvolupament de les previsions contingudes en el Codi civil. 
En alguns casos això exigirà traslladar algunes previsions que actualment 
es contenen en el Llibre II del Ccons al Llibre I. En d’altres, la derogació de 
normes que hauran estat incorporades al Codi civil que també afectarà a 
preceptes desubicats com el 312-12.1 Ccons que conté la regla interpretativa 
pro consumatore en el Llibre destinat a la Disciplina de mercat.
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La reforma d’una determinada matèria de dret contractual de consum 
haurà de tenir sovint un doble impacte legislatiu en el Codi civil i en el Codi de 
consum assolint l’esmentada coordinació normativa entre ambdós textos.

Un dels aspectes que també caldrà resoldre a l’abordar aquest projecte 
normatiu serà el de determinar quins incompliments en matèria contractual 
podran obtenir resposta en els remeis civils i quins podran derivar només en 
una sanció administrativa, més enllà de la residual i sempre possible acció en 
reclamació de danys i perjudicis per danys efectivament produïts.

VI. EL FUTUR EMPLAÇAMENT NORMATIU D’ALGUNES 
QÜESTIONS D’ESPECIAL RELLEVÀNCIA

Ens detindrem tot seguit en quina podria ser l’opció sistemàtica concreta 
pel que fa a la regulació de matèries d’especial rellevància en matèria de dret 
contractual de consum, i concretant així, el plantejament que assigna al Codi 
de consum un activitat de desenvolupament de les previsions contingudes en el 
Codi civil:

1. El concepte de consumidor

Una de les qüestions que cal decidir és la ubicació del concepte de 
consumidor —de “persones consumidores i usuàries” segons la feixuga opció 
terminològica del CCons—.

Defensada la conveniència de fer conviure i relacionar-se la llei civil general i 
la llei especial de consum, escauria a aquesta lògica la inclusió de la definició de 
consumidor en la llei especial de consum. No obstant, la restricció que el legislador 
català va imposar a la categorització del dret civil incorporat al Codi civil de 
Catalunya com a dret comú del territori (art. 111-4 CCCat), no essent—ho la resta 
del dret civil no codificat, fa que la definició de consumidor s’hagi d’incloure en 
el Codi civil a fi que pugui aplicar-se respecte de qualsevol llei que s’hi refereixi.29

La qüestió es pot resoldre fàcilment incorporant al Codi civil la definició 
de contracte de consum —traslladant l’art. 621-2 a les disposicions generals—, 
més escaient tot considerant que la definició de consumidor es basa en la 
finalitat econòmica del contracte i no en cap qualitat de la contrapart i incloure 
una remissió al Codi de consum per a la resta de definicions vinculades a la 
relació de consum; el Codi de consum mantindria el llistat de definicions que 
actualment es conté en l’art. 111-2, inclosa la de consumidor mig i consumidor 
especialment vulnerable i afegint, eventualment, la de consumidor qualificat, 
però revisant la definició de “persones consumidores i usuàries” amb la 
incorporació de la previsió dels actes amb finalitat mixta, tal com fa el projecte 

29 Cfr. Arnau Raventós, L., “La noció de consumidor i la incorporació de les normes en matèria 
de contractació amb consumidors al llibre sisè del Codi civil de Catalunya” en Revista 
Catalana de Dret Privat, vol. 9, 2008, pàg. 29.
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de llei i fent-la coincidir en els paràmetres de definició usats per al contracte 
de consum en relació a la previsió comunitària.30

Palesem que l’art. 621-2 projectat resol la qüestió dels contractes amb finalitat 
mixta al referir-se a l’actuació del comprador amb “un propòsit principalment 
aliè” a la seva activitat empresarial o professional, acull literalment la solució 
més generosa continguda en l’art. Art. I. —1:105 DCFR —“primarily”- similar a la 
continguda en l’art. 1:201 dels Acquis principles —“mainly”— i opta, per tant, pel 
criteri de la finalitat predominant. Aquesta solució permet estendre la protecció 
de la normativa de consum sempre que la finalitat no professional no superi la 
privada31 i es distancia de la solució que s’extreu del considerand 17 de la DDC,32 
que es reprodueix en el considerand 18 de la Directiva 2013/11 relativa a la 
resolució alternativa de litigis en matèria de consum i que recull la doctrina de la 
finalitat residual establerta pel TJUE en el cas Gruber.33

Convindria a més, que sense ambigüitats, la definició de contracte de 
consum i de consumidor determinés si la utilització del pronom possessiu 
(propòsit relacionat amb la seva activitat empresarial o professional) vol conduir 
a una ampliació de l’àmbit subjectiu de protecció estenent-lo a les relacions 
interempresarials que prenguin per objecte l’adquisició de béns i serveis no 
relacionats amb el gir i tràfic de l’activitat de l’empresari i si amb el de l’altra 
part o bé, manté el sentit indiscutible que té quan ens referim al propòsit 

30 En relació al procés d’integració dut a terme en el BGB, s’ha dit (així Albiez Dohrmann, K.J., 
“La integración del derecho de consumo contractual en el Código civil: ¿una simple entelequia 
jurídica o algo más”, en Cabanillas Sánchez, A. et al. (coord.) Estudios jurídicos en homenaje al 
profesor Luis Díez-Picazo, vol. 2, Thomson Civitas, Cízur Menor, pàg. 148) que la inclusió de la 
definició de consumidor en el Codi civil suposa la renuncia a considerar el dret de consum com 
a dret especial i alhora una renúncia a comptar amb un Codi de consum. No hi estem d’acord. 
La integració, com assenyalarem més endavant, comporta un canvi de paradigma en la relació 
entre llei general i llei especial però no una exclusió de l’una a l’altra. La complementarietat 
normativa, per raons de tècnica legislativa, que en són les que han fluixejat en el BGB, és 
més necessària que mai. Tampoc coincidim amb aquells que consideren que la pròpia noció 
de consumidor és el hándicap més destacat a la possibilitat d’integrar el dret contractual de 
consum en el Codi civil pel fet que el consumidor és una categoria relacional no plantejada en 
termes de competència professional sobre la matèria del contracte i només admissible en una 
llei especial i no en canvi en una llei general (cfr. Pasquau Liano, M. , op.cit., pàg. 497 i ss.).

31 Cfr. Shulte-Nölte, H., “El Derecho de consumo en la Propuesta de Reglamento sobre un 
Derecho común europeo de la Compraventa”, en Cámara Lapuente, S. (dir.) y Arroyo 
Amayuelas, E. (coord.), La revisión..cit., pàg. 76.

32 Considerand 17 DDC: “La definición de consumidor debe ncluir a las personas físicas que actúan 
fuera de su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. No obstante, en el caso de los contratos con 
doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado 
con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el 
contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor”.

33 STJUE de 20 de gener de 2005, cas Johann Gruber contra Bay Wa AG (TJCE 2005\24) va 
determinar en un cas de compra de teules per part d’un agricultor per a la teulada d’una 
granja utilitzada parcialment per a usos privats i parcialment per a usos professionals, calia 
excloure l’aplicació de la normativa sobre protecció de consumidors —en el cas, els arts. 13 a 
15 del Conveni de Brussel·les— atès que respecte dels actes amb finalitat mixta només pot 
ser aplicable si la finalitat professional és certament insignificant respecte la privada. La 
conclusió per tant, és que encara que la finalitat privada predomini, si la professional no és 
absolutament residual, la regulació protectora de consumidors no resultarà d’aplicació.
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aliè a una activitat empresarial o professional i per tant, a qualsevol activitat 
empresarial o professional.34

D’altra banda, l’esmentat art. 621-2 obvia la qüestió de la naturalesa de la 
persona, física o jurídica, que actua com a comprador, de ben segur perquè la 
seva finalitat no és definir subjectivament la contrapart consumidora o perquè 
considera incloses totes dues en el concepte de persona. En tot cas, atesa la llarga 
discussió que s’arrossega sobre el fet que la legislació espanyola s’aparti de les 
Directives comunitàries en aquest punt, com també d’altra banda fan altres 
països,35 exigiria inevitablement resoldre la qüestió i plantejar eventualment, la 
restricció de la protecció a les persones físiques, en el sentit disposat per l’art. 2.1 
DDC. En tot cas, actualment i l’aplicació sistemàtica del futur art. 621-2.1 CCCat i 
111-2.a) Ccons implicarà l’extensió de la protecció també a les persones jurídiques 
que actuen en un àmbit aliè a una finalitat empresarial o professional, alienitat 
que exclou a les societats mercantils. No obstant, cal tenir en compte que el Ccons 
no ha complert la tasca de transposició de la DCC ni en aquest ni en d’altres àmbits.

Finalment, caldria que el Codi civil incorporés una norma general relativa 
a la càrrega de provar la condició de consumidor quan aquesta sigui objecte de 
discussió pel proveïdor del bé o servei, admissible com a especialitat processal 
ex art. 149.1.6a CE. Sembla clar que aquesta càrrega hauria de correspondre a 
l’empresari que al·lega la condició d’empresari o professional del consumidor 
en el benentès que aquesta prova recauria sobre el fet positiu que s’al·legaria 
per a eludir l’aplicació de la normativa de consum36 i en virtut del principi de 
facilitat probatòria (art. 217 LEC).

2. La informació precontractual

Un dels aspectes que ha caracteritzat la legislació sobre protecció dels 
consumidors ha estat la imposició d’intensos i cumulatius deures d’informació 

34 Planteja la qüestió Cámara Lapuente, S., “Comentario al artículo 3 TR-LGDCU. Concepto general 
de consumidor y usario”, Comentarios a las normas de protección de los consumidores, Colex, Madrid, 
2011, pàg. 135 i ss. referint-se a la redacció anterior i argumentant justament, que la referència a 
“una activitat empresarial” enlloc d’a “la seva activitat empresarial” reforça la interpretació que 
condueix a l’exclusió de tota mena d’actes de consum empresarial, estiguin o no relacionats amb 
al ram principal d’activitat o àmbit d’especialització de l’empresari. Vegi’s també l’aportació del 
mateix autor a “El concepto legal de «consumidor». En el derecho privado europeo y en el derecho 
Español: aspectos controvertidos o no resueltos”, Cuadernos de Derecho Transnacional (març 2011), 
Vol. 3, Nº 1, pp. 84-117. Ara la norma, transcrivint la comunitària, ha variat l’expressió, i es refereix 
a la “seva activitat empresarial” i per tant, el debat torna a sorgir. Marín López, M.J., “El “nuevo” 
concepto de consumidor y empresario tras la ley 3/2014, de reforma del TRLGDCU“, en Revista 
CESCO de Derecho de consumo, núm. 9/2012, pàg. 12, considera que el canvi no és significatiu ni té la 
repercussió que podria suggerir-se tot considerant que les Directives sempre s’han referit a “la seva” 
activitat empresarial i han estat interpretades pel TJUE en el sentit de relació directa o indirecta 
amb l’activitat empresarial. Cal considerar a més, que l’empresari, més enllà de la seva competència 
professional, esmerçarà una diligència superior en la contractació de béns i serveis en el marc de la 
seva activitat empresarial que quan actuï en l’àmbit domèstic o privat. Així ho argumenta Arroyo 
Amayuelas, E., “Hacia un derecho contractual más coherente: La sistematización del acervo 
contractual comunitario” en Bosch Capdevila, E. (dir.), Derecho contractual europeo. Problemática, 
propuestas y perspectivas, Bosch, 2009, pàg. 224.

35 Cfr. Cámara Lapuente, S. “Comentario al articulo 3...cit., pàg. 130.
36 Així ho considera Cámara Lapuente, S. , “Comentario al art. 3…cit, pág. 147.
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exhaustiva sobre els béns i serveis objecte de la contractació i sobre les 
circumstàncies que acompanyen a aquesta. S’ha arribat a identificar les llistes de 
deures d’informació com un patologia severa de l’ordenament consumerista que 
ha contaminat el dret contractual; alhora s’ha advertit que si el consumidor mig no 
llegeix els contractes, encara menys atendrà a la no sempre essencial informació 
que imperativament el proveïdor ha de facilitar-li amb caràcter previ. D’altra 
banda, s’ha constatat que aquests deures d’informació no compleixen la finalitat 
protectora preventiva de preservar l’exactitud del consentiment contractual 
prestat, sinó que acaben trobant la seva utilitat més destacada al servei de 
l’oportunisme per desvincular-se d’una mala decisió contractual acudint a remeis 
no directament tipificats com a sancions de l’incompliment del deure d’informar 
imposat a l’empresari,37 incompliment que a nivell contractual no acaba de trobar 
una sanció general, sí algunes de concretes, pel fet que les Directives solen deixar 
la concreció de la sanció al criteri del legislador nacional, que en el cas de l’espanyol 
només ha suposat la incorporació de puntuals remeis ad hoc.38

En tot cas, la qüestió de la informació precontractual i contractual en el 
context de les relacions de consum és un aspecte clau. De fet, cal concloure 
que potser ha arribat el moment de rebaixar certs nivells de protecció de la 
suposada i estandarditzada part feble, que resulten manifestament excessius 
i finalment conduents a una discriminació contractual injustificada, sempre 
que realment s’assoleixi que el consumidor estigui informat i sigui plenament 
conscient de les decisions contractuals que pren.39

Pel que fa a la incorporació al Llibre VI del CCCat dels deures d’informació 
en contractes amb consumidors, cal examinar diversos aspectes que tot seguit 
analitzem.

37 Cfr. Carrasco Perera, A., “Desarrollos futuros del derecho de consumo en España, en el 
horizonte de la transposición de la Directiva de Derechos de los Consumidores” en Cámara 
Lapuente, S. (dir.) y Arroyo Amayuelas, E. (coord.), La revisión de las normas europeas 
y nacionales de protección de los consumidores. Más allá de la Directiva sobre derechos de los 
consumidores y del Instrumento Opcional sobre un Derecho europeo de la compraventa de 
octubre de 2011, Civitas, Cizur Menor, 2012, pàg. 314 i ss.

38 La situació no millora significativament en la DCC (cfr. Twigg-Flesner, C., “La Directiva sobre 
derechos de los consumidores…cit., pàg. 94 i ss), si bé sí que s’orienta la infracció del deure 
d’informar sobre les mencions obligatòries cap a l’incompliment contractual (art. 6.5) en les 
vendes a distància i fora d’establiment via considerar que les informacions formen part del 
contingut del contracte; tanmateix, la mateixa previsió no apareix respecte dels contractes que 
no se celebrin per una d’aquelles dues tècniques contractació. Alhora i també respecte només 
de les vendes a distància i les vendes fora d’establiment mercantil, es preveuen dues concretes 
solucions en cas d’omissió d’informar sobre despeses addicionals, en el qual cas la sanció és que 
el consumidor no ha de pagar-los (art. 6.1.e) i i) en relació a l’art. 6.6) i la infracció del deure 
d’informar sobre el dret de desistir quan escaigui, cas en el que el termini ordinari de 14 dies 
per exercir el dret s’amplia fins a un any, amb l’excepció que si dins de l’anualitat s’informa de 
l’existència i requisits d’exercici del dret, el termini es xifra novament en 14 dies (art. 10). La 
literalitat de les referides normes comunitàries ha estat incorporada a la regulació sobre vendes 
a distància i vendes fora d’establiment mercantil, però persisteix la manca d’una norma relativa 
a les conseqüències de l’incompliment del deure general d’informació ex art. 60 RDL 1/2007.

39 Cfr. Albiez Dohrmann, K.J., “La integración, cit, pàgs. 142 y 147, que reivindica la capacitat 
d’obrar del consumidor i conclou que la incorporació del dret contractual de consum en el 
Codi civil és una proposta adreçada a flexibilitzar el nivell de protecció consumerista, que 
s’ha de concentrar en la fase prèvia a la contractació, això és, en la fase informativa, que no 
en remeis que alterin la vinculació contractual entre les parts.
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2.1. Distribució sistemàtica dels deures d’informació i de 
l’obligació de documentar

La qüestió principal a resoldre és la ubicació de les normes que incorporen 
deures d’informació; identifiquem fins a quatre expressions possibles:

 — quines normes han de ser objecte d’incorporació al títol I (disposicions 
generals) del Codi civil de Catalunya,

 — quines normes s’han d’incorporar al Títol II, en la regulació de cada tipus 
contractual quan es constati una asimetria informativa vinculada al tipus 
o a l’objecte del contracte i no als subjectes intervinents (no ho està de 
vinculada a la relació de consum en els projectats arts. 621-7 o 621-35 en seu 
de compravenda o a considerar, l’addició d’un article sobre deure específic 
d’informació en la compravenda d’immobles, traslladant i adaptant l’actual 
241-1 CCons a la subsecció setena de la secció destinada a la compravenda 
d’immobles en el Cccat, essent aquesta una norma fàcilment generalitzable 
a qualsevol relació privada destinada a la transmissió d’un immoble,

 — quines normes relatives a deures informatius han d’incloure’s també 
en el Títol II, en la regulació de cada tipus contractual, però només 
d’aplicació a les relacions de consum, per exemple, en la regulació del 
contracte de serveis absorbint selectivament la regulació del Codi de 
consum sobre informació de preus i obligació de pressupostar ex art. 
251-3.2 o els deures d’informació precontractual i contractual previstos 
en l’art. 252-5.2 o 252-4.4, entre d’altres

 — i quines normes han de romandre, reformulades o no, en el CCons, 
a banda de les previsions que hagin de subsistir a nivell sectorial; 
descartaríem potser l’opció alemanya d’incorporar alguns deures 
informatius en una norma de rang reglamentari, donada precisament 
l’existència d’un Codi de consum

En una primera aproximació, sembla clar que el Codi civil, en seu de 
Disposicions generals, hauria d’incloure una regla general sobre deures 
d’informació que defugís de la fórmula del llistat i per tant, similar a la regla 
continguda en el art. 3:101 DCFR o 2:102 i 2:201 Principis Acquis orientada 
sobre el principi de la raonabilitat de la informació en funció de la finalitat 
econòmica del contracte.

El Codi de consum per part seva, hauria d’incloure la transposició dels arts. 5 
i ss. DDC, transposició no practicada en cap àmbit i procurar assolir un resultat 
millorat respecte la norma comunitària i per tant, generant una norma relativa 
als extrems sobre les que caldria informar en qualsevol contracte de consum i 
una norma que només afegís sobre aquests, els addicionals en cas de contractació 
a distància i contractació fora d’establiment mercantil, i evitar així la feixuga 
duplicitat que trobem en la Directiva. Aquesta opció és sistemàticament 
preferible a la de mantenir el llistat general d’informació en contractes amb 
consumidors en el Codi civil i el relatiu als deures informatius associats a 
tècniques concretes de comercialització amb consumidors en el Codi de consum.

La contractació mitjançant tècniques especials de comercialització es 
regularia en el Codi civil si bé amb remissió al Codi de consum pel que fa al 
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detall dels deures informatius, la qual cosa exigiria la modificació dels arts. 
221-2, 222-2, 222-3 i 222-4 Ccons.

Caldria afegir la norma general en el Codi civil relativa als requisits formals 
de la informació subministrada quant a claredat, precisió i comprensibilitat (II.-
3:106 DFCR, amb un plantejament absolutament allunyat del reglamentarisme 
que avui inspira els art. 211-6 CCons) i sobre l’obligació de documentar.

Finalment, també escauria incloure en el Codi civil la norma relativa a la 
càrrega de la prova, en concepte d’especialitat processal, del compliment de 
qualsevol obligació informativa imposada per la pròpia norma civil o per les 
altres especials o sectorials que resultessin d’aplicació ( perfectament es podria 
acollir la formulació simple i directa de l’art. 21 CESL); aquesta norma, per 
raó del principi de facilitat probatòria ex 217 LEC, seria idònia per a la seva 
generalització a qualsevol relació contractual.

2.2. Introducció en el Codi civil de criteris de determinació de la 
gravetat de l’incompliment dels deures d’informar

Cal considerar la incorporació al codi civil (Títol I Llibre VI) d’una gradació 
de conseqüències de l’incompliment dels deures d’informació a la que tot seguit 
ens referirem, que es construeixi sobre l’establiment de criteris que permetin 
concloure que la infracció del deure d’informar ha de tenir conseqüències com 
a il·lícit civil —més enllà de la previsió d’un remei institucional, com ho és una 
sanció administrativa—, principalment mitjançant un doble criteri: objectiu relatiu 
a la substancialitat de la informació omesa40 i subjectiu relatiu a la incidència 
de l’omissió informativa en la formació del consentiment i/o en la decisió de 
contractar. Ambdós criteris es manlleven de l’art. 7 de la Directiva 29/2005, 
sobre pràctiques comercials deslleials; l’art. 7 de la Llei de competència deslleial 
post-adaptació de la directiva es refereix a l’omissió de la informació “necessària”. 
També caldria afegir-hi el principi d’auto-responsabilitat del consumidor, que no 
implica, però, que aquest hagi de ser proactiu a l’hora de procurar-se la informació.

Així mateix, es podria relacionar amb aquest aspecte el grau de competència 
del consumidor —consumidor mig o consumidor qualificat— o d’especial 
desavantatge objectiu (per raó del mitjà de contractació o per la naturalesa de 
la transacció) com a element de ponderació a l’hora de determinar judicialment 
o en seu d’arbitratge la sanció contractual que escauria en cada cas per l’omissió 
d’informació deguda, respecte d’allò que condicionaria raonablement les seves 
decisions contractuals (art. II-3:101 DCFR i 2:202 dels Principis Acquis).

Especialment rellevants han de resultar aquests criteris quan allò que se 
sol·liciti sigui la nul·litat del negoci; respecte d’aquesta supòsit convindria que 
la norma civil es fes ressò de la doctrina jurisprudencial que ha considerat la 
infracció de deures administratius d’informació com a supòsit que pot derivar 
en l’esmentada nul·litat del contracte però només en els casos que l’omissió 
informativa tingui una repercussió directa en l’inadequat assoliment de la finalitat 

40 A la qual ja es refereix l’art. 211-3.4 Ccons, modificat per la Llei 29/2014, de 29 de desembre, 
que defineix com la informació “que fa referència a les característiques principals, l’origen 
comunitari o no, la utilització o el manteniment, la justificació de la transacció efectuada i la 
conformitat del bé o servei”.
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del contracte.41 En aquest sentit i configurada com a obligació contractual, caldrà 
aplicar l’esmentada exigència de substancialitat o essencialitat respecte de la 
informació omesa sempre que la sanció civil a aplicar condueixi a la destrucció 
del negoci, tal com s’exigeix per als expedients resolutoris en cas d’incompliment, 
i considerant que aquella qualificació s’assoleix al contrastar-la amb l’interès del 
creditor de la prestació manifestat en el contracte o raonablement implicat en el 
mateix. Així es dóna centralitat al paper que juga la coordenada de la satisfacció 
de l’interès del creditor en el context de la dinàmica contractual del compliment de 
qualsevol obligació contractual.42

2.3. La gradació de conseqüències

La gradació de conseqüències que en l’àmbit contractual es poden preveure 
en cas d’incompliment dels deures d’informar ha d’anar més enllà de l’òbvia 
i sovint inconvenient nul·litat/anul·labilitat de protecció per contravenir la 
normativa imperativa,43 remei que s’oposa al principi de conservació del negoci 
i no resulta necessàriament proporcionat a la infracció comesa, considerat 
el principi informador de la bona fe i el just equilibri de les prestacions (art. 

41 STS 22 de desembre de 2010 (RJ 2010\703), FD 12è: “No es aceptable la afirmación de la parte 
recurrente en el sentido de que la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la 
nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC , invocado como infringido, 
tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de la norma legal contrariada y la 
naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la normativa 
administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico deben aplicarse 
las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez ( STS de 25 de septiembre de 2006 ( 
RJ 2006, 6577) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no tenga carácter 
absoluto (STS de 31 de octubre de 2007 ( RJ 2007, 8644).”. En el mateix sentit la posterior STS de 
11 de juny de 2010 (ROJ 361/2010) i les mes recents de l’Audiència Provincial de Barcelona de 29 
de maig de 2013 (AC 2013\1252) o de 25 de juliol de 2012 (JUR 2013\42079).

42 Cfr. les STS 18 de novembre de 2013 quan estableix que la “la categoría del incumplimiento 
esencial se aleja de la variante de la prestación debida para residenciarse, más bien, en la 
coordenada de la satisfacción del interès del acreedor , en donde el centro de atención no se sitúa 
ya tanto en el posible alcance del incumplimiento de estos deberes contractuales previamente 
programados y, en su caso, inplementados conforme al principio de buena fe contractual, sino 
en el plano satisfactivo del cumplimiento configurado en orden a los intereses primordiales que 
justificaron la celebración del contrato y que, por lo general, cursan o se instrumentalizan a través 
dela base del negocio, la causa concreta del contrato, ya expresa o conocida por ambas partes, o 
la naturaleza y características del tipo contractual llevado a cabo. Instrumentación técnica que 
concuerda, por lo general, con las expresiones al uso ya en relación a la privación sustancial de 
“todo aquello que cabe esperar en virtud del contrato celebrado”, en la formulación de los textos 
de armonización, o bien, en terminología más jurisprudencial, respecto de la frustración del “fin 
práctico” perseguido, de la “finalidad buscada” o de las “legítimas expectativas” planteadas.” La 
doctrina es reitera en la STS de 13 de juny de 2014, RJ 2014\3435.

43 Tal com la trobem per exemple, en l’art. 6 de la Llei 43/2007, de 13 de desembre, de protecció 
dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució de preu. El remei ha 
estat sobretot elaborat per la doctrina italiana. Cfr. D’Amico, G. , “Nullità virtuale – Nullità 
di protezione (Variazioni sulla nullità)”, en I contratti, núm. 7/2009, pàg. 732 i ss; Di Marzio, 
F., “Deroga abusiva al diritto dispositivo, nullità e sostituzione di clausole nei contratti 
del consumatore” en in Contratto e impresa, 2006, pàg. 673 i ss. ; Rende, F., “Il recesso 
comunitario dopo l’ultima pronuncia della Corte di Giustizia”, en Rivista di Diritto Civile 2009, 
II, pàg. 526 i ss o Scalisi, V., “Il diritto europeo dei rimedi: Invalidità e inefficacia” Rivista di 
Diritto Civile, 2007, I, pàg. 848.
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111-7 CCCat i 112-2 CCons), tal com la jurisprudència menor va tenir ocasió de 
palesar a l’hora d’aplicar la previsió de nul·litat de l’art. 4 de la derogada llei 
26/1991 per incompliment dels deures de documentar en matèria de dret de 
desistiment en contractes fora d’establiment mercantil.44

L’esmentada gradació a incorporar al Codi civil hauria d’incloure els remeis 
següents: l’adaptació del contracte; la resolució del contracte i la indemnització 
per danys i perjudicis i/o el reembossament de les quantitats percebudes 
indegudament, essent aquest darrer remei acumulable als anteriors. També 
inclouria, els remeis de caràcter més específic com la prolongació del termini del 
dret de desistir o la no vinculació de l’acord quan es pretengui fer valer l’obligació 
de satisfer despeses addicionals que no han estat informades degudament.

Pel que fa a l’anul·labilitat per error, no s’ha de tractar com a remei general 
en matèria d’infracció dels deures informatius, atès que la seva rellevància 
s’haurà de valorar des del prisma estricte de la formació del consentiment 
contractual i caldrà especialment introduir els dos criteris abans esmentats 
relatius a l’essencialitat de la informació omesa i a la incidència de l’omissió en 
la decisió de contractar.

Pel que fa a la modificació del contracte, aquesta se sol relacionar amb la 
integració de la informació omesa mitjançant l’establiment de clàusules que 
haurien estat objecte d’un pacte raonable segons les condicions de mercat; 
més senzilla que aquesta opció integradora, és la que resulta de fer valer les 
condicions manifestades pel consumidor enfront les aplicades per l’empresari, 
supòsit absolutament freqüent en l’àmbit de determinades controvèrsies, com 
el de les telecomunicacions, en aquells supòsits en els que ambdues condicions 
contractuals resultin contradictòries i l’empresari hagi incomplert els deures 
contractuals d’informació i documentació. En aquest supòsit, plantejada la 
reclamació pel consumidor sobre els preus aplicats a un determinat servei, no 
compatibles amb els que manifesta que van ser informats pre-contractualment, i 
constatat l’incompliment dels deures informatius o la impossibilitat de provar el 
seu compliment atesos els criteris de càrrega de la prova, cal ajustar el contracte 
en funció de les condicions manifestades pel consumidor i, en funció de la petició 
plantejada, condemnar a la devolució de les quantitats percebudes indegudament. 
En tot cas, aquesta solució pressuposa que l’objecte principal del contracte s’ha 
prestat degudament i per tant, que no escau la resolució per incompliment.

Cal palesar que una de les virtuts de la regulació que es proposés rauria en 
evitar l’establiment de remeis uniformes per a la infracció de qualsevol deure 
d’informació, i en desviar-se per tant, de la solució prevista en el DCFR (art. 
II. 3:109), en els ACQP (art. 2:207) o en el CESL (art. 29 i 48) que enumeren la 
responsabilitat per incompliment, la responsabilitat per danys i l’anul·labilitat 
per error45 de manera indiferenciada i per tant, essent tots ells potencialment 
aplicables sigui quin sigui el contingut i finalitat del deure d’informació infringit.

44 Així la SAP de Córdoba, de 19 de juliol de 2011 (AC 2011\2085); la SAP de Cadis, de 6 de juny 
de 2005 (AC 2005\1704); SAP de Barcelona de 8 de maig de 2003 (JUR 2004\6331) o la SAP de 
4 de febrer de 2003 (JUR 2003\76130).

45 Cfr. Eidenmüller, F.F., Grigoleit, H. C., Jansen, N., Wagner, G. i Zimmermann, R., “Hacia 
una revisión del acquis de consumo” en Cámara Lapuente, S. (dir.) y Arroyo Amayuelas, E. 
(coord.), La revisión...cit., pàg. 157.
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Amb caràcter general i a mode de conclusió, combinant la relació de 
remeis amb els criteris per a la seva aplicació, en els casos en els es pugui 
determinar que l’omissió dels deures informatius, tot i recaure sobre 
informació substancial, no ha tingut cap incidència en la presa de decisions 
dels consumidor ni en l’assoliment de la finalitat econòmica del contracte, en 
resultarà que aquesta omissió no haurà tenir cap conseqüència civil i potser, si 
escau, únicament ser mereixedora d’una sanció administrativa.

3. D’altres qüestions: irrenunciabilitat dels drets reconeguts, 
clàusules abusives, dret de desistiment i regles interpretatives 
i integradores del contracte

Pel que fa a d’altres qüestions molt diverses, cal ubicar les normes en funció 
del grau de desenvolupament que cada matèria exigeixi i acceptar, com hem 
fet respecte la definició de consumidor, que en algun supòsit la reiteració serà 
convenient i alhora innòcua des del punt de vista de la tècnica legislativa. Així:

 — La norma sobre la irrenunciabilitat dels drets que actualment recull 
l’art. 112-3 Ccons i que també expressa l’art. 621-2.2 del Projecte, 
admetria la reiteració en ambdós textos, atesa la seva projecció sobre la 
normativa continguda en ambdues lleis, si bé la norma incorporada en el 
Llibre VI s’hauria de desplaçar al Títol sobre Disposicions generals sense 
reiteració en cada tipus contractual; alhora, la sanció prevista en cas de 
pacte contrari a la llei i perjudicial per al consumidor hauria d’assimilar-
se en ambdues normes i expressar-se com a un supòsit d’ineficàcia del 
pacte. El principi de bona fe al qual es refereix l’art. 112-2 Ccons també 
acceptaria la reiteració si bé restringida a les practiques comercials i 
deixant per al Codi civil l’expressió vinculada a les clàusules abusives.

 — A banda de les qüestions competencials indubtablement implicades en 
la regulació de les clàusules abusives, la norma civil hauria d’incloure la 
regulació del concepte de clàusula abusiva i la sanció en cas d’abusivitat, 
acollint per a aquesta integració la recent jurisprudència del TJUE que 
va conduir a la modificació de l’art. 83 TRLCU.46 En canvi, el llistat de 
clàusules abusives, com a desenvolupament d’aquelles normes, hauria 
de ser regulat en el Codi de consum

 — Novament a banda de qüestions competencials, respecte la regulació del dret 
de desistiment, reiteraríem el plantejament exposat segons el qual la regulació 
general del dret de desistiment s’haurà d’incloure en el Codi civil en seu de 
Disposicions Generals tant pel que fa a la descripció del dret, les condicions 
d’exercici, els seus efectes, les conseqüències de l’omissió de la informació 
sobre el dret mentre que en canvi, les excepcions al reconeixement del dret i 
el detall de les obligacions que assumeixen les parts en cas d’exercici haurien 
de remetre’s a la regulació del Codi de consum

46 STJUE de 14 de juny de 2012, C-618/10 (TJCE 2012\143), matisada per la STJUE de 30 d’abril 
de 2014, C-26/13 (TJCE 2014\105).
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 — Pel que fa a la norma relativa a la interpretació del contracte, 
actualment molt desubicada i incorporada a l’art. 312-12.1 CCons, cal, 
indubtablement, incorporar-la a les Disposicions Generals del Codi 
civil juntament amb la norma sobre integració contractual que haurà 
d’absorbir la previsió continguda en l’art. 123-7 Ccons. Es tracta de 
normes generals en matèria de dret contractual de consum i que per 
tant, segons el pla d’integració, han d’incorporar-se al Codi civil

VII. A PROPÒSIT DE LA MODIFICACIÓ DEL CCONS PER A 
LA MILLORA DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES 
CONSUMIDORES EN LES RELACIONS DE CONSUM EN 
L’ÀMBIT DE CRÈDITS I PRÉSTECS HIPOTECARIS

Recentment ha estat aprovada la Llei per a la modificació del Codi de 
consum —Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010— 
que sobretot vol donar resposta amb mesures preventives als problemes 
derivats del sobreendeutament —a més d’incloure previsions sobre les 
situacions de pobresa energètica— i que es pot considerar una transposició 
parcial de Directiva 2014/17/UE sobre els contractes de crèdit celebrats amb 
els consumidors per a béns immobles d’ús residencial, mitjançant l’addició 
d’un títol VI al Llibre II del Codi de consum.

Es constata que la nova norma, fora d’alguna previsió d’eficàcia directa 
i substantiva com la que limita el preu dels interessos moratoris al triple de 
l’interès legal del diner vigent al moment de la signatura del contracte —
afegint un quart apartat a l’art. 251-6—, concentra el seu contingut en noves i 
prolixes obligacions d’informació precontractual 262-4, paradigma de norma 
consumerista de caire reglamentari—. Així mateix, s’incorpora per remissió 
(art. 262-6.1.2) la fitxa europea d’informació normalitzada (FEIN), destinada 
a servir per a la comparació exacta de diverses ofertes vinculants) i es 
desenvolupa la imposició d’una obligació d’avaluar la solvència del prestatari.

Ara bé, pel que fa a l’incompliment d’aquestes obligacions, la norma no preveu 
cap conseqüència en clau contractual i restringeix les conseqüències previstes a 
la tipificació de noves infraccions i sancions en el Llibre III Ccons. És cert que la 
Directiva tampoc no la preveu perquè tal com és habitual deixa la qüestió al criteri 
del legislador nacional i per tant, correspondria fer-ho a la norma aprovada que, 
com diem, tampoc no ho fa. Algunes solucions raonables podrien consistir en la 
pèrdua dels interessos moratoris quan s’ha concedit un préstec sense avaluar la 
solvència o malgrat els resultats negatius de l’avaluació i es produeix la insolvència 
del deutor per causes no sobrevingudes i també en la subordinació del crèdit en el 
cas improbable de declaració de concurs del deutor consumidor.47

47 Cuena Casas, M., “Evaluación de la solvencia y créditos hipotecarios en El notario del siglo 
XXI, núm. 56, juliol 2014.
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Sigui com sigui, la iniciativa és ben diversa d’aquelles que anaven en la 
direcció de modificar l’abast de l’art. 671 LEC, entre d’altres, i s’orientaven cap 
a la introducció d’una dació en pagament.

La proposta plantejada pot resultar poc compatible des del punt de vista 
competencial amb el límit que imposa l’art. 149.1.11ª CE, que reserva en 
exclusiva a l’Estat la regulació de les bases de l’ordenació del crèdit, però des 
del punt de vista del seu futur encaix amb la normativa sobre dret contractual 
de consum a incorporar al Codi civil, podem concloure que compleix la seva 
condició de llei especial, tret, justament de l’establiment de les obligacions 
relatives a la concessió del crèdit, no al desenvolupament d’aquestes 
obligacions, i també pel que fa a aquelles normes que prevegin la correcció que 
calgui aplicar en cas d’inclusió en el contracte de clàusules abusives (l’esmentat 
251-6.4), previsió que haurà d’incorporar-se a la llei civil general.

Una altra norma de dubtosa constitucionalitat és la que determina 
l’obligació d’una mediació prèvia obligatòria a la interposició de qualsevol 
reclamació administrativa o demanda judicial relativa a l’execució hipotecària 
de l’habitatge habitual (art. 132-4.3 Ccons). La norma inclou una inequívoca 
previsió de caire processal que no pot ser tractada com a especialitat processal 
pel fet de no vincular-se a una institució “substantiva” i que, a més, comporta 
una afectació al dret a la tutela judicial efectiva reconegut per l’art. 24 CE. 
Així, tant des del prisma de l’art. 149.1.6a com de l’art. 149.1.1a CE resulta 
qüestionable que el legislador català tingui competència per, a l’empara de 
qualsevol dels títols competencials que conflueixen en la matèria pròpia del 
Codi de consum, imposar el dit procediment previ amb caràcter obligatori.

Finalment, d’altres previsions amb clara restricció de l’autonomia privada, 
com la que el nou art. 252-9.b. inclou a l’establir que “en cap cas, no es pot 
dur a terme la contractació si el test d’idoneïtat, de conveniència i de solvència 
o qualsevol altre equivalent tenen un resultat negatiu amb relació al perfil de 
la persona consumidora” poden derivar en normes ultra-protectores que 
ocasionalment no compleixin amb l’objectiu original que mou al legislador al 
dictar-les. La dicció de la norma condueix a concloure que qualsevol operació 
d’inversió o finançament que no tingui la cobertura del resultat positiu de 
l’estudi previ, malgrat haver esdevingut en la seva execució en clar benefici 
del consumidor, serà nul·la de ple dret a instància, cal entendre, de qualsevol 
de les parts o fins i tot d’un tercer. La manca precisament, de previsió sobre 
les conseqüències que l’incompliment d’aquests deures pre-contractuals 
pugui tenir en l’eficàcia del negoci celebrat comporta l’establiment de remeis 
inadequats des de la perspectiva de l’eficient protecció del consumidor i 
atribueix al Codi de consum un cop més i equivocadament, el restringit paper 
de norma administrativa per a l’ordenació del mercat.










