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L’obligació de conformitat i el seu règim: 
més propis d’una teoria (o part) general? 1

Lídia Arnau Raventós

Professora Agregada de Dret civil 
Universitat de Barcelona

I. Plantejament. L’obligació del venedor de garantir la conformitat del bé. II. 
Ĺ obligació de garantir la conformitat del bé.... més enllà del contracte de 
compravenda?. 1. D’entrada: la presentació de la conformitat del bé al projecte.  
2. És possible una formulació general de l’obligació de garantir la conformitat del bé?

I. PLANTEJAMENT. L’OBLIGACIÓ DEL VENEDOR DE 
GARANTIR LA CONFORMITAT DEL BÉ

L’ Exposició de Motius del Projecte de llei del Llibre Sisè del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, insisteix a presentar 
“l’obligació de conformitat” que assumeix el venedor com una de les 
principals novetats de la proposta.2 Ja al text articulat, l’obligació de lliurar 
un bé conforme al contracte tipifica el negoci (art. 621-1) i fonamenta, més 
específicament, una de les obligacions principals del venedor: pressuposat el 
lliurament, s’obliga a “garantir que el bé és conforme al contracte” (art. 621-9.1 
b).3 En cas d’incompliment el comprador pot recórrer als remeis de l’art. 621-
37 que, formalment, ofereix un ventall unitari d’accions pel cas d’infracció 
de qualsevol de les obligacions derivades del contracte, ja sigui a càrrec del 
comprador o del venedor. Amb tot, hi ha mecanismes que expressament 
es preveuen, en concret, pel cas d’incompliment de l’obligació de garantir la 
conformitat del bé: així, la reparació o substitució del bé no conforme (art. 621-
37.1, a in fine) i la reducció del preu (art. 621-42.1). Tot plegat matisa, sense 
esgavellar-la, aquella presentació unitària.

1 Aquest comentari forma part dels treballs realitzats en el marc dels projectes 2014 SGR 22 i 
DER 2014-54267-P.

2 Vegeu EM , par. 6è i 17 è. del Projecte de Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les obligacions i els contractes (BOPC, núm. 505, de 25 de febrer de 2015).

3 L’obligació de transmetre la titularitat del bé és presenta com a una obligació formalment 
independent de les de lliurament i conformitat. Caldria veure, però, si no podria 
perfectament inserir-se dins la conformitat en tant que qualitat jurídica del bé. Vegeu, quant 
a conformitat i evicció, María Rosa Llàcer Matacás, “La garantía por falta de conformidad y 
el cumplimiento “no conforme”: el derecho español a la luz del Marco Común de Referencia”, 
en Esteve Bosch Capdevila (dir.), Derecho contractual europeo, Problemática, propuestas y 
perspectivas, Bosch, Barcelona, 2009, p. 468. Vegeu, també, par. 16è de l’EM del projecte i 
infra 22.
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Com és sobradament conegut, la idea o principi de conformitat, més enllà 
de la seva aparició i difusió entre diferents instruments internacionals,4 
protagonitza la garantia legal que proporciona el Text Refós de la Llei General per 
a la Defensa de Consumidors i Usuaris (RDL 1/2007)5 pel cas de venda de béns 
de consum. És present també al Codi de Consum de Catalunya (Llei 22/2010).6

 — Del primer cas, en destacaria, més enllà de la limitació objectiva als 
contractes de compravenda mobiliaris,7 la manera cóm deriva, si 

4 Vegeu la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional 
de Mercaderies (en endavant, CISG), feta a Viena l’ 11 d’abril de 1980. Mentre els arts. 35 i ss 
desenvolupen l’obligació del venedor de lliurar les mercaderies conforme al contracte (així, 
establint-la expressament i assenyalant quan hi ha o no conformitat), els arts. 45 i 50 presenten 
els drets i accions de que disposa el comprador en cas d’incompliment per part del venedor de 
qualsevol de les obligacions establertes a càrrec seu. Ho fan fent esment a la reparació i la 
substitució (art. 46), a la resolució (art. 49) i a la rebaixa del preu (art. 50) (vegeu, atribuint aquest 
regulació al mèrit personal de ERNST RABEL, Juana Marco Molina, “La garantía legal sobre 
bienes de consumo en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo”, 
RCDI, 674, 2002, p. 2282 i ss.). Per la seva banda, els principis UNIDROIT només preveuen els 
distints remeis pel cas d’incompliment de les obligacions contractuals (compliment, resolució i 
indemnització), entre els que no hi apareix la reducció del preu (vegeu apartats 7.1.3, 7.2.1, 7.3.1 
i 7.4.1). Precisament, es permet això últim a “quien es parte en un contrato y acepta una oferta de 
cumplimiento no conforme” al Principis de Dret Europeu dels Contractes (en endavant, PECL). No 
hi ha, però, una regulació específica de l’obligació de lliurament conforme al contracte (vegeu, si 
de cas, art. 6:101 quan a la integració del contingut contractual amb les declaracions del proveïdor 
fetes abans de la perfecció del contracte). Pel cas d’incompliment, es preveuen també el dret a 
exigir el que es deu, el dret a resoldre i el dret a suspendre l’execució. Per la seva banda, i referint-
se només a la compravenda, tant la Dir. 1999/44/CE, com la Proposta de Reglament del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a una normativa comú de compravenda europea (CESL), estableixen 
expressament l’obligació del venedor de lliurar el bé conforme al contracte, tot establint quan es 
dona o no aquesta conformitat (art. 2 Dir. 99/44 i arts. 91.c i 99 i ss CESL). A propòsit d’aquests 
textos, mentre l’art. 3 Dir. 99/44 ordena les mecanismes pel cas de lliurament de bé no conforme, 
l’art. 106 CESL relaciona els remeis a disposició del comprador: més enllà del compliment 
(incloses la reparació i la substitució), la resolució i la rebaixa del preu, incorpora la suspensió del 
propi compliment i la indemnització per danys (vegeu, art. 131 quant als mecanismes a disposició 
del venedor que, essencialment i llevat de la rebaixa del preu, coincideixen amb els de l’art. 106). 
L’ordenació jerarquitzada de la Dir. 99/44 dona pas, al CESL, a un sistema en el que les distintes 
accions o recursos es troben a un mateix nivell i en el que la lliure elecció del remei per part del 
comprador només queda matisat quan, tractant-se d’un comprador comerciant, l’art. 106.2.a 
reconeix al venedor la possibilitat de subsanar la manca de conformitat. Per la seva banda, i a 
propòsit del contracte de compravenda, l’art. IV.A.-2:301 i ss del Marc Comú de Referència (en 
endavant, DCFR) imposen al venedor l’obligació de garantir la conformitat dels béns; al seu torn, 
els arts. IV.A.4:201 i ss disciplinen, en particular, les accions de compliment, resolució i rebaixa de 
preu, la suspensió de la pròpia obligació i la indemnització de danys i perjudicis.

5 En endavant, TRLGDCU.
6 En endavant, CcoCat.
7 Inclou (com ja manava fer la Dir. 99/44 [art. 1.4] i feia la Llei 23/2003 [art.2, 2º par.]) els 

contractes de subministrament de béns que calgui fabricar o produir (malgrat tractar-se de 
contractes d’arrendament d’obra [per això i quant a la justificació d’aquesta extensió, vegeu 
Juana Marco Molina, “La garantía legal…”, cit, p. 2285 i 2286; vegeu també art. 2 k CESL]). 
També els contractes que inclouen la instal·lació del bé per part del venedor o sota la seva 
responsabilitat (art. 2.5 Dir; art. 3.2 Llei 23/2003; art. 116.2 TRLGDCU; art. 101 CESL). Per 
la seva banda, l’art. 114 TRLGDCU, al desaparèixer una norma interpretativa com la que 
figurava a l’art. 1, 2º par Llei 23/2003 (“Se consideran bienes de consumo los bienes muebles 
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s’incompleix, cap als remeis de la reparació, substitució, resolució i 
reducció. A grans trets, es podria parlar d’una jerarquia a doble nivell, 
essent així que és possible accedir al segon (resolució o reducció del 
preu) si fracassa una (qualsevol) de les variants del primer (restitució o 
substitució). La tria, en ambdós casos, pertoca formalment al comprador 
consumidor.

 — El principi de conformitat apareix també al CcoCat. Es predica, però, 
no només de béns, sinó també de serveis (art. 123-6 Conformitat dels 
béns i serveis; art. 123-7.2 “...de cada bé o servei...”). I, en el primer cas, no 
només de mobles i no només pel cas de compravenda. Tampoc s’associa, 
en general, a un específic sistema de remeis pel cas d’infringir-se. 
L’excepció apareix a l’art. 242-2.3 que, a propòsit de la venda de mobles, 
nomena els de reparar, substituir, resoldre el contracte o reduir el preu 
“d’acord amb la normativa de garanties”.

En aquest context, què fa el Projecte? Si es distingeix entre l’obligació de 
conformitat i el sistema de remeis que li és associat en cas d’incompliment, 
podria senyalar-se el que segueix:

 — Pel que fa a la primera, arriba a tota compravenda civil, sigui o 
no de consum.8 A propòsit d’aquesta, val a dir que l’art. 621-2.1 és 
especialmente receptiu al cas de contracte amb finalitat mixte (“...amb 
un propòsit principalmente aliè a aquestes activitats...”). Es distancia 
per aquest motiu de l’art. 111-2.a del CcoCat que, al proporcionar una 
definició als “seus” efectes, no precisa. En qualsevol cas, quedaria 
aparentment per sota de l’àmbit de protecció de l’art. 3 TRLGDCU, que 
inclou també les entitats sense personalitat jurídica. El cert és, però, 
que l’art. 621-2.2 CCCat només es fa referència a la posició jurídica 
contractual de comprador sense indicar qui la pot ocupar.9 Des d’una 
perspectiva objectiva, l’obligació es formula a propòsit del contracte 
de compravenda, que pot ser-ho tant de bé (rectius, cosa o dret) moble 

corporales destinados al consumo privado”), queda objectivament ampliat als béns incorporals 
(vegeu, per tots, Esther Torrelles Torrea, Comentari de l’art. 115, a Sergio Cámara 
Lapuente, Comentarios a las normas de protección de los consumidores, Colex, Madrid, 2011, p. 
1067). En canvi, definint “bé” com a “todo artículo mueble material”, art. 2, h CESL)

8 Amb el rerafons del TRLGDCU, això no s’hauria d’interpretar com un intent del legislador 
català d’intensificar la protecció de tot comprador sotmès al CCCat fins arribar, i fins i tot 
superar, la prevista pel consumidor espanyol. El sistema de conformitat no s’incorpora a fi 
de protegir més al més dèbil, sinó a fi de protegir d’una manera diferent (quant a això, vegeu 
Antonio Morales Moreno, “Adaptación del Código civil al derecho europeo: la compraventa”, 
a Àrea de dret civil de la Universitat de Girona (coord.), El dret civil català en el context 
europeu, Materials de les Dotzenes Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, 
Girona, 2003, p. 110). A això cal afegir que la que es presenta com a principal font d’inspiració 
del sistema (així, ja s’ha dit, la CISG) desmenteix que es tracti d’un sistema pensat per a 
corregir una asimetria contractual.

9 Que serà qui tingui capacitat per a contractar. Haurien de quedar incloses les entitats que 
malgrat no tenir personalitat jurídica, poden actuar jurídicament al tràfic (vegeu, per 
exemple, art. 553-16.2 b CCCat).
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com immoble.10 Val a dir que mentre l’art. 621-57, en seu contracte de 
permuta, es remet a les normes del contracte de compravenda “en allò 
que siguin compatibles”, l’art. 624-2.3, a propòsit del violari, ordena 
aplicar “les normes de conformitat en els mateixos termes que a la 
compravenda” quan el dret s’ha constituït onerosament.11

 — Quant als remeis pel cas d’incompliment, es presenten com 
indistintament aplicables sigui qui sigui l’infractor i sigui quina 
sigui l’obligació infringida (“(...) el comprador i el venedor, en cas 
d’incompliment de les obligacions respectives (...)”) (art. 621-37). Des de la 
perspectiva de l’obligació de conformitat, es tracta doncs de mecanismes 
que la trascendeixen, per bé que, ja s’ha dit, no en tot cas (així, en el 
de la reducció del preu).12 No hi ha ordenació jerarquitzada de remeis 
tot i que, en interès de la preservació del contracte,13 es reconeix la 
iniciativa del venedor per a corregir la manca de conformitat en els 
supòsits que descriu l’art. 621-39.14,15 A diferència d’allò previst al 
TRLGDCU i a la relació de l’art. 242-2.3, s’inclou la facultat de suspendre 
el compliment de les pròpies obligacions i la de reclamar la corresponent 
indemnització, que es declara expressament compatible amb qualsevol 
altra pretensió o acció.16

10 En tot cas “inclosos els futurs o que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats”. Pel cas de 
contracte de venda i instal·lació, vegeu art. 621-21.

11 Aquesta possibilitat queda reduïda al lliurament d’un capital en béns mobles o immobles. Dóna 
entrada a l’atipicitat d’una prestació de fer a canvi d’una pensió periòdica dinerària vitalícia.

12 Podria demanar-se la reducció del preu per incompliment de l’obligació de lliurar en temps, 
lloc i forma? O de la transmetre la titularitat del bé i dels seus accessoris? Aquesta teòrica 
possibilitat topa amb el 621-42 CCCat que redueix el mecanisme al supòsit d’acceptació d’un 
compliment no conforme al contracte. Els criteris de càlcul previstos a l’art. 621-42.2 (“la 
reducció del preu ha de ser proporcional a la diferència entre el valor del bé en el moment del seu 
lliurament i aquell que tindria si fos conforme al contracte”) ho reblen. Els casos en que pensem 
(p.e no lliurar al lloc previst, lliurament de cosa no pròpia), no malmenten el valor del bé, 
però sí que és possible que generin altre tipus de danys o perjudicis.

13 EM par. 18º.
14 Ja es detectava, per part dels Estats, una certa recança al sistema jerarquitzat de remeis de la 

Dir. 99/44 al Documento de Trabajo sobre la Propuesta de Directiva sobre los derechos de los 
consumidores, de 4 de maig de 2005 (DT\782960ES.doc). S’hi posava de relleu: per una banda, 
que a certs Estats i davant la manca de conformitat del bé lliurat, s’oferien, sense prelació, els 
distints remeis al consumidor; per altra, que potser calia considerar la possibilitat d’atorgar 
formalment al venedor la facultat de triar entre la substitució i la reparació quan li era 
notificada la manca de conformitat (vegeu, p. 7 i 8, i esmena 139 a l’art. 26.2 de la Proposta i 
esmena 144 a l’art. 26.5, ter).

15 Aquesta iniciativa de correcció, tant pel cas de compliment anticipat com del realitzat vençut 
el termini de compliment, es preveu a l’art. 48.1 CISG, 8:104 PECL, 7.1.4 UNIDROIT, 3:201 
DCFR. Al CESL, només pel cas de comprador no consumidor (art. 106.2 b).

16 Quant a la possible indemnització per danys i perjudicis, vegeu, admetent-la, art. 45.2 CISG, 
art. 9:501 ss PECL, art. 7.4.1 Principis UNIDROIT. La Directiva 1999/44 no s’hi pronunciava 
(art. 8), mentre que la DA de la Llei 23/2003 feia el que, avui per avui, encara fa l’art 117 
TRLGDCU: remetre ś al que resulti de la legislació civil o mercantil aplicable. Prevista als 
arts. 106.1 e i 131.1d CESL, l’art. 120 la declara compatible amb la reducció del preu sempre 
que la reclami per un concepte diferent al de “compensación por la pérdida sufrida”. Al DCFR, 
vegeu arts. IV. A.-4:201 (e) i IV.A.-4:203.
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És en aquest context que la reflexió que es proposa gira al voltant de la 
formulació i ubicació sistemàtiques de l’obligació de conformitat. Aquella 
formulació podria ser general en el sentit d’aplicable sempre que el deutor 
estigui obligat a lliurar una cosa conforme al contracte? És possible, i encertat, 
desvincular-la del contracte de compravenda i ubicar-la a la part general 
d’obligacions o, si escau, a la part general del contracte?17,18 Fent-ho, certament, 
acabarien igualment aplicant-se a la compravenda, però no per raó de la 
seva pròpia tipicitat de regulació, sinó per aplicació d’un règim general que, 
precisament per ser general, acabaria també regint en qualsevol altre supòsit 
en que un deutor hagués de lliurar una cosa conforme al contracte.

II. Ĺ OBLIGACIÓ DE GARANTIR LA CONFORMITAT 
DEL BÉ... MÉS ENLLÀ DEL CONTRACTE DE 
COMPRAVENDA?

De la mateixa manera que és comú reconduir a la part general d’obligacions 
algunes de les seves modalitats o tipus, el que aquí es planteja seria l’oportunitat de 
fer-ho a propòsit de la de lliurar el bé conforme al contracte. Aquest suggeriment 
comporta, d’entrada, copsar què aporta l’afegit de la conformitat amb el contracte 
respecte de la simple i sola obligació contractual de lliurar un bé. Més enllà, restaria 
per veure la viabilitat d’una formulació general aplicable amb independència de la 
naturalesa del bé o, fins i tot, de la causa, onerosa o gratuïta, del negoci. Es podria 
arribar a plantejar també a propòsit d’una obligació de fer?

1. D’entrada: la presentació de la conformitat del bé  
al projecte

Ja s’ha dit que l’art. 621-9.1 reformula l’obligació de lliurar un bé 
conforme al contracte (art. 621-1) presentant-la de la mà de dues obligacions 
formalment distintes: la de lliurament19 i la de garantir la conformitat del bé 

17 Tal vegada que tracten, específicament, del contracte de compravenda, és més que obvi que tant 
l’obligació de conformitat com el sistema de remeis pel cas d’incompliment es formulin a propòsit 
d’aquest contracte a la CISG, a la Dir. 99/44 i al CESL (vegeu, quant al CISG, admetent que alguna de 
les qüestions que contempla –inclòs el llistat de remeis pel cas d’incompliment- és més propi d’una 
teoria general de l’obligació, Vaquer Aloy, Antoni, “Línies generals de la proposta de regulació de la 
compra-venda en el marc de la modernització del dret privat europeu dels contractes”, a Institut 
de dret privat Europeu i comparat de la Universitat de Girona (ed.), Contractes, responsabilitat 
extracontractual, i altres fonts de les obligacions al Codi civil de Catalunya, Materials de les Setzenes 
Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, Girona, 2012, p. 83).

18 De fet, aquesta mateixa reflexió es podria plantejar a propòsit d’altres qüestions (quant 
a l’obligació de lliurament –vegeu arts. 621-10 i ss-…o quant a l’avantatge injust i la lesió en 
més de la meitat, que podrien perfectament ubicar-se en la part general del contracte i, més 
concretament, en la relativa a les causes d’ineficàcia sobrevinguda del contracte).

19 Lliurament del bé, dels seus accessoris i documents relacionats (vegeu art. 30 CISG, art. IV.A.-
2:101 (b) (c) DCFR; art. 91 (a) (e) CESL).
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lliurat.20 S’hi afegeix la de transmetre la titularitat del bé i accessoris, també 
present a l’art. 621-1.21 De l’art. 621-9.1 se ń desprèn: primer, que la manca 
de lliurament no serà un cas de manca de conformitat; tampoc, formalment, 
no transmetre la titularitat.22,23 No tot incompliment es reconduïble a la 
categoria de manca de conformitat perquè no tot incompliment oberirà al fet 
de no haver garantit la del bé amb el contracte. Pel demés, la de garantir la 
conformitat regeix, provinent de la tipicitat de regulació de la compravenda, 
sense necessitat d’assumir-la expressament però podent-ho fer així24 i, des de 
l’òptica del comprador, conformant un dret dispositiu llevat en la venda de 
consum (art. 621-2.2).25

S´ha definit la manca de conformitat com qualsevol desviació dels béns 
respecte de les expectatives del comprador en el contracte de compravenda.26 
L’accent cal posar-lo en la naturalesa d’aquella desviació, que pot ser de 
qualsevol tipus,27 però també, i sobretot, en el seu punt de referència: les 
expectatives del comprador. Essent això així, configurar la conformitat 
com a obligació no vol dir altra cosa que convertir aquelles expectatives en 
contingut contractual, en prestació exigible. Valorar la virtualitat d’això 
últim, però, demana atendre als criteris de conformitat pels que opta l’art. 
621-20 del projecte. Formalment s’estructura en tres apartats. El primer 

20 Al CISG, que el lliurament ha de ser de béns que siguin conformes amb el contracte deriva 
de l’art. 35. Ho exigeix sense cap precedent al 30, que és el formalment adreçat a presentar 
les obligacions del venedor. A la Llei Uniforme de Venta Internacional (precedent immediat 
del CISG) l’obligació de lliurar el bé conforme al contracte es presentava i tractava com a 
una única obligació que, en conseqüència, s’incomplia tant quan no es lliurava el bé com 
quan es lliurava un bé no conforme. En destacava aquesta diferència A. Morales Moreno, 
“Conformidad de las mercancías y pretensiones de terceros”, a L. Diez Picazo y Ponce de 
Leon (dir.), La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de 
Viena, Civitas, Madrid, 1997, p. 288.

21 Art. 30 CISG, art. IV.A.-2:101 (a) DCFR, art. 91 (b) CESL.
22 L’art. 621-20, relatiu als criteris per determinar la conformitat, no descarta la conformitat 

jurídica (en el sentit que la titularitat del venedor pot configurar-se com una d’aquelles 
qualitats —jurídica— que el comprador “pot esperar”). Per la seva banda, l’art. 621-30 (rubricat 
“Drets o pretensions de tercers”), ubicat a la subsecció relativa a la conformitat del bé, estableix 
un règim que esdevindrà aplicable tant en aquells casos en que el tercer reclama la titularitat 
del dret com si diu tenir-ne només un gravamen. Que s’acaba regulant com un supòsit de manca 
de conformitat ho confirmaria l’art. 621-29.2 que precisament declara no aplicable als casos de 
“manca de conformitat per existència de drets o pretensions de tercers” el termini de 2 anys dins del 
que s’ha de manifestar la disconformitat. Tal vegada que no hi ha una exclusió semblant, també 
esdevé aplicable al cas l’art. 621-28, relatiu al deure del comprador de notificar al venedor la 
manca de conformitat. Al CISG, la secció II distingeix entre “conformidad de las mercaderías y 
pretensiones de terceros”; al DCFR la qüestió es tractada com un supòsit de conformitat (IV.A-
2:304 i 2:305). El mateix passa al CESL (art. 102).

23 Això podria facilitar, si escaigués, l’ampliació de la idea de conformitat als supòsits en que la 
prestació deguda és només l’ús del bé.

24 Una conseqüència d’aquesta assumpció expressa seria, com a mínim, la no pèrdua del dret a 
invocar la manca de conformitat si no es notifica al venedor sense dilacions (art. 621-28.3 in fine).

25 Aleshores no ś hi valdran els pactes que l’excloguin o la modifiquin en perjudici del 
comprador.

26 Vegeu A. Vaquer Aloy, “El principio de conformidad…”, cit, p. 11.
27 I no sols funcional, com passa al sistema del sanejament per vicis ocults dels arts. 1486 i ss CCesp.
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fa referència a aspectes pactats28 (“acordats”; “estipulats en el contracte”). 
Contravenir-los implica incompliment. Ara bé, tal vegada que aquells acords 
o estipulacions configuren el contingut contractual en tant que derivat 
directament de l’autonomia de la voluntat, la idea de conformitat no afegeix 
res a l’encara més element idea o principi segons el qual allò sobre el que 
es consenteix obliga.29 Amb tot, convindrien dos apunts: el primer seria per 
matisar això últim. S’ha dit que aixoplugar allò que s’ha pactat sota l’obligació 
de conformitat no afegeix res en el sentit que, pactat, ja és obligatori per 
se30 (no, doncs, com a conseqüència de configurar-se com una manifestació 
derivada de l’obligació de conformitat). Aquesta reconducció, però, li dona un 
règim específic. En segon terme, si que permet considerar com a incomplerta 
l’obligació principal del venedor de garantir la conformitat del bé en casos en 
els que, altrament, potser planaria el dubte de si es tractava d’una obligació 
accessòria (així, per exemple, en els casos de les lletres b i c).31 El segon 
apartat de l’art. 621-20 supedita la conformitat a aspectes no expressament 
pactats o acordats, però que per disposició legal també han de concórrer 
per implementar la conformitat del bé. Tres observacions: la primera seria 
que es tracta d’una norma no aplicable en tot cas (“llevat que s’hagi pactat 
altrament o que per les circumstàncies del cas algun d’aquests criteris no sigui 
aplicable”)32,33,34.La segona passaria per evidenciar que les circumstàncies que 
ś hi expressen deixen de ser només expectatives per integrar el contingut 
contractual: tot el que s’hi preveu esdevé exigible.35 La tercera partiria del 

28 A la lletra a l’adjectiu hauria de ser “pactats” en referència a tot allò que s’hi preveu 
(“quantitat, qualitat, tipus, prestacions i ús”).

29 Els aspectes expressament “pactats” ni estaven a la Directiva 99/44, ni a la Llei 23/2003, ni 
apareixen tampoc al RDL 1/2007. Vegeu E. Torrelles (a “Comentario al art. 116”, ob. cit, 
p. 1071) que, de la mà de la presumpció de l’art. 116.1 RDL, defensa que les parts poden 
pactar prestacions i característiques específiques que, si no es compleixen, seran manca de 
conformitat. Sí que apareixen, en canvi, a l’art.35.1 CISG i, amb una relació molt semblant a 
la del projecte, a l’art. IV.A.-2:301 DCFR ( i, de retruc, al CESL [vegeu art. 99.1, a]).

30 I, per tant, s’ha de complir i, per tant, en cas d’incomplir-se, donaria entrada als possibles 
mecanismes pel cas d’infracció.

31 Quant als accessoris potser convindria fer notar que l’obligació de lliurar-los apareix a l’art. 
621-9 a (i, per tant, integrada a l’obligació de lliurament [“Lliurar, en temps, lloc i forma 
determinats en el contracte, el bé, els seus accessoris….”] ) i a l’art. 621-20.1 c com a manifestació 
de la conformitat del bé amb el contracte. Una ubicació o una altra repercuteix, ja s’ha dit, en 
el règim jurídic aplicable. El desenvolupament que se n’acaba fent a l’art. 621-22 confirmaria 
que al text es rep com a element integrant de la conformitat.

32 A l’apartat 621-20.1, aquestes salvetats no hi tenen cabuda tal vegada que, s’insisteix, es tracta 
d’aspectes expressament pactats.

33 El pacte en contrari sembla que ha d’anar adreçat a la no aplicació d’alguns d’aquests criteris. 
Però no hauria de plantejar problemes l’estipulació d’altres circumstàncies (distintes a les 
previstes a la lletra a) de les que les parts en fessin dependre la conformitat del bé. Vegeu, per 
exemple, citant-ne algunes A. Vaquer Aloy, “El principio de conformidad…”, cit, p. 16).

34 Vegeu, art. 35.2 CISG, art. 2.2 a, c i d Dir. 99/44, art. 3.1 Llei 23/2003, art. 116.1 RDL 1/2007, 
IV.A.-2:302 DCFR, art. 100 CESL.

35 De fet, ho veuríem tot plegat com a aplicacions concretes del principi general de bona fe 
(art. 111-7 CCCat) en la seva funció integradora del contingut contractual (vegeu J. Egea 
Fernández, Bona fe i honradesa en els tractes en el dret civil de Catalunya, Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona, 2011, p. 48, 49 i 61). A l’àmbit de la 
contractació amb consumidors, vegeu art. 123-7.3 CcoCat.
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nivell de protagonisme que hi assumeix el venedor. Hom podria distingir 
aleshores entre aquelles circumstàncies que es vinculen directament a la seva 
conducta (art. 621-20.2, a, c [in fine ] i d) d’aquelles que en prescindeixen. En 
relació a aquestes, la nota predominant és el caràcter habitual. En concret, 
es predica de l’ús (621-20.2, a), de les qualitats i prestacions (621-20.2, b) i 
de l’embalatge o envasat (621-10.2 e) i converteix la raonable expectativa 
del comprador (“...pot esperar segons la naturalesa del bé en béns del mateix 
tipus...”) en dret exigible. Pel que fa al tercer apartat de l’art. 621-20, relatiu 
al ús “particular” volgut pel comprador, “manifestat” per ell mateix i “admès” 
pel venedor, es diria que no es tracta d’altra cosa que un ús pactat i, per tant, 
ja exigible a l’empara de l’art. 621-20.1.a in fine.36

1.1. Per què interessa saber si el venedor ha incomplert l’obligació 
de garantir la conformitat del bé?

En concret, valorar si ha estat aquesta l’obligació insatisfeta (i no, per 
exemple, la de lliurament) esdevé important de cara a determinar si són o 
no aplicables les normes que només regeixen quan el supòsit és de manca de 
conformitat. Es presenten de la mà d’aquesta obligació i del remeis pel cas 
d’incompliment. Quant a les primeres, destaquen els arts. 621-27, 621-28 i 621-
29. Per la seva banda, les segones es concreten en els arts.621-39, 621-42 i 621-
44.3.

 — L’art. 621-27 imposa al comprador l’obligació d’examinar el bé venut (“....ha 
d’examinar...”). No s’especifiquen les conseqüències en cas de no fer-ho. Es 
podria arribar a entendre que es tracta d’una obligació instrumental; així, 
al servei de la càrrega de notificar al venedor la manca de conformitat 
del bé (art. 621-28.2). Es tractaria, aleshores, d’una càrrega també 
instrumental o accessòria. Ara bé, succeeix: primer, que mentre l’examen 
no regeix pel cas de venda de consum (art. 621-27.4), el comprador 
consumidor també ha de notificar la manca de conformitat per tal de no 

36 Els requisits d’aquesta conformitat (així, la manifestació de l’ús volgut pel comprador 
i la seva admissió pel venedor) venen de l’art. 2.2.b Dir. 99/44 i, d’aquí, de l’art. 3.1.c 
Llei 23/2003 i l’art. 116.1.c RDL 1/2007. Es prescindeix del requisit de la confiança del 
comprador en la competència i judici del venedor present als arts. 35.2.b CISG i 100.a CESL 
(vegeu, raonant el rebuig d’aquest requisit, J. Marco Molina, “Los criterios legales de la 
conformidad con el contrato en el futuro Libro VI del Codi civil de Catalunya: la llamada 
conformidad subjetiva o adecuación de lo entregado al fin individual del comprador”, a M.R. 
Llàcer Matacàs (dir), La codificación del derecho de consumo en el derecho civil catalán, 
Dykinson [en premsa]). Vegeu, però, entenent que no es tracta d’un ús pròpiament pactat, 
sino d’una declaració unilateral del comprador que, tot i admesa pel venedor, no ha estat 
necessàriament “acceptada” per ell, J. Marco Molina, “La garantía legal…”, cit, p. 2309, 
nota. 118. Llegint l’art. 3.1.c Llei 23/2003 en termes d’ ús pactat, vegeu Mª Rosa Llàcer 
Matacàs, “La garantia en les vendes de béns de consum: anàlisi de la Llei 23/2003, de 10 de 
juliol”, RCDP, vol 4, 2004, p .64.
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perdre el dret a invocar-la.37,38 Segon, que aquella instrumentalitat només 
es presentaria al servei d’aquelles disconformitats detectables al temps 
del lliurament, en el benentès que és possible que es manifestin temps 
després i que, per tant, aquell examen no les permetrà percebre en cap 
cas.39 Per la seva banda, l’art. 621-29.1 estableix, amb caràcter dispositiu, 
que la responsabilitat per manca de conformitat només regeix durant els 
2 anys següents al lliurament del bé.

 — En seu de remeis, més enllà de l’art. 641-42 (que limita la reducció del 
preu al cas d’acceptació del compliment no conforme) i de l’art. 621-
44.3 (que fixa el dies a quo del termini de tres anys a fi de reaccionar 
per manca de conformitat en el moment que “el comprador coneix o pot 
conèixer la manca de conformitat”), destaca l’art. 621-39. L’antecedent de 
l’apartat 1 diria que pot trobar-se a l’art. 37 CISG que, relatiu al lliurament 
anticipat de mercaderia no conforme, en permet la subsanació “hasta 
la fecha fijada para la entrega de la mercaderías”. Tot i així, la dicció de 
l’art. 621-39.1 (“abans que venci el termini de compliment”) podria donar 
a entendre que és aplicable tant al cas de compliment anticipat (és a 
dir, de compliment fet quan la prestació era temporalment inexigible 
pel creditor) com al cas de prestació ja exigible durant un determinar 
període de temps.40 En qualsevol cas, és l’art. 621-39.2 el que permet al 
venedor, vençut ja el termini i notificada la manca de conformitat, 

37 Al CESL, els requisits d’examen i notificació només regeixen, també de cara a invocar la 
manca de conformitat, quan el comprador és un comerciant (vegeu, en seu de remeis del 
comprador, art. 106.2.b i 121). D’aquesta manera s’allibera al consumidor de la càrrega de 
notificar continguda a l’art. 5.1 Dir. 1999/44.

38 Pel cas de venda de consum, la particularitat ve donada pel termini del que disposa el 
consumidor a fi de notificar la manca de conformitat. Si la regla general és fer-ho “sense 
dilació indeguda”, en aquell cas “el termini és, com a mínim, de dos mesos”. Aquest termini 
té el seu antecedent al Considerant 19 (que en destaca el seu caràcter “mínim”) i art. 5.1 de 
la Dir. 1999/44. Aquesta disposició, a més, concretava que al consumidor li calia notificar 
als efectes de “poder hacer valer sus derechos”. L’art. 9 de la Llei 23/2003 va ometre aquesta 
indicació mentre que l’art. 123 RDL 1/2007, avalat pel caràcter de protecció mínima de la Dir. 
1999/44, expressament estableix que la manca d’informació durant el termini de dos mesos no 
comporta pèrdua del dret a invocar la manca de conformitat però sí possibles responsabilitats 
derivades del retard en la dita comunicació. La norma, doncs, pressuposa que, tard o d’hora, 
s’ha fet aquesta comunicació, sense afegir-s’hi quins efectes podrien derivar-se del fet de 
no fer-se en cap moment (s’entén, òbviament, abans d’invocar-se la manca de conformitat 
exercint alguns dels remeis previstos al RDL 1/2007). Ara, a l’art. 621-18 queda clar quines 
són les conseqüències de la manca de notificació (“Si el comprador no notifica la manca de 
conformitat…perd el dret a invocar-la”), mentre que el caràcter “mínim” del termini voldria 
dir: primer, que la comunicació feta dins dels dos mesos d’ençà que es coneix la manca de 
conformitat (aquest, almenys, és el dies a quo al RDL 1/2007) no pot suposar dilació indeguda 
i, per tant, pèrdua de drets; segon, que per bé que es tracta d’un termini mínim en el sentit 
indicat, seria màxim des d’una altra perspectiva: el consumidor disposa, com a molt, d’aquest 
temps per a comunicar, no més (llevat, en tot cas, de pacte establint-ne un de superior).

39 Vegeu Morales Moreno, A., “Conformidad de las mercancías…”, cit, p. 331. Que la finalitat 
última de l’examen és la possible descoberta de la disconformitat es defensa també a Ferrari, 
F., La compraventa internacional. Aplicabilidad y aplicaciones de la Convención de Viena de 1980, 
Tirant lo Blanc, Valencia, 1999. L’autor en deriva una altra conseqüència: que si el comprador ja té 
coneixement del defecte al marge de l’examen igualment ho ha de notificar al venedor (p. 231).

40 Com si el venedor pot lliurar el bé entre els dies 1 i 8.
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corregir-la atenent als requisits que allà s’hi preveuen.41 La qüestió que 
planteja la norma és si per la via d’aquesta facultat de subsanació42 el 
remei del compliment esdevé preferent als de la resolució o la reducció 
del preu.43 Es demana, en fi, si sols es podrà recórrer a la resolució o la 
rebaixa del preu:44 quan el venedor senzillament no s’ofereix a corregir 
la manca de conformitat o s’ofereix a fer-ho però no immediatament a la 
notificació; quan el comprador pot rebutjar l’oferiment per algunes de les 
circumstàncies de l’art. 621-39.2 o, en fi, quan la manca de conformitat 
persisteix malgrat la subsanació.45,46 No podria, senzillament, acompanyar 

41 Des d’una altra perspectiva, el que es diu al text permet arrastrar la instrumentalitat que 
predicàvem de l’examen del bé a la notificació de la manca de conformitat: si cal fer-la és 
perque, d’aquesta manera, el venedor pugui corregir-la. Ara bé, la semblança acaba aquí: 
mentre la manca d’examen és irrellevant si el comprador, com sigui, acaba notificant en temps 
i forma la manca de conformitat, la manca de notificació esdevé una càrrega a l’art. 621-28.2. 
La disposició preveu la pèrdua del dret a invocar la manca de conformitat si no es notifica 
en temps i forma. Aquesta pèrdua es concretarà en la pèrdua de recórrer als remeis de l’art. 
621-37.1, per bé que això també demana algun matís; així, l’incompliment de l’obligació de 
garantir la conformitat del bé repercuteix automàticament en l’obligació recíproca de pagar el 
preu determinant-ne la seva inexigibilitat. Això deriva directament de la mateixa naturalesa 
de les obligacions contretes (en concret, pel cas d’haver-se pactat un compliment simultani). 
D’aquí que, sense necessitat de suspendre res (malgrat allò que diu l’art. 621-40, a), si el venedor 
reclama el preu al comprador aquest pot excepcionar encara que no hagi notificat el defecte 
(sobre la qüestió, vegeu Arnau Raventós, L., “La facultad de suspender el propio cumplimiento: 
una propuesta de construcción desde el derecho español y el CESL”, ADC, tomo LXVI, 2013, 
fasc III, p. 1283). A la Propuesta de Anteproyecto de modificación del Código civil en materia de 
contrato compraventa (vegeu a BMJ, núm. 1988) (en endavant, PMCC) la manca de comunicació 
no priva en cap cas al comprador de la facultat de sol·licitar la reducció del preu i, en el seu cas, 
la indemnització per danys i perjudicis (art. 1489).

42 Aquesta iniciativa de correcció, tant pel cas de compliment anticipat com del realitzat vençut el 
termini de compliment, es preveu als arts. 48.1 CISL, 8:104 PECL, 7.1.4 UNIDROIT i 3:201 DCFR. 
Al CESL, només pel cas de comprador no consumidor (art. 106.2 b; vegeu, però, esmena 192, de la 
Resolució legislativa del Parlament Europeu, de 26 de febrer de 2014 (P7 [2014] 0159)).).

43 Estaria, però, per veure si la correcció permet al venedor imposar alguna cosa més que 
la reparació del bé o el lliurament de la part restant o dels accessoris o instruccions, o 
degudament empaquetat…Podria, per exemple, imposar la substitució del bé?

44 Òbviament, també al compliment específic. D’alguna manera, es podria fins i tot dir que no 
hi ha cap mena de jerarquia entre els remeis del comprador en la mesura en que a ell no se 
li imposa la necessitat d’optar primer per uns que per altres. Succeeix, simplement, que el 
supòsit de fet que el legitima per optar per un o altre no ve donat simplement pel lliurament 
d’un bé no conforme i la notificació d’aquesta disconformitat, sinó també per la facultat de 
subsanació del venedor que, d’una manera o altra, no ha de reeixir.

45 Considera que el sistema és jerarquitzat Marco Molina, J. “Los criterios legales de 
conformidad…”, cit.

46 Quant a aquesta mateixa qüestió al CISG, es fa necessari distingir segons es vulgui resoldre el 
contracte o, només, reduir el preu. En el primer cas, és l’art. 48 el que permet la subsanació a 
iniciativa i a càrrec del venedor “sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 49”, que és el que faculta 
al comprador a resoldre el contracte. La resolució, doncs, passaria per davant de la subsanació 
pretesa pel venedor. En seu de reducció, no regeix el mateix criteri. L’art. 50 declara la 
preferència de la voluntat de subsanació del venedor, de tal manera que la facultat de reduir 
depèn de que no hi sigui o que no tingui èxit. Als PECL, l’art. 8:104 es limita a dir que quan 
es rebutja un oferiment de pagament el deutor pot proposar-ne un altre en la mesura en que 
el retard en el pagament no impliqui incompliment essencial. Això no exclouria, però, que 
tractant-se d’un incompliment essencial (art. 8:103), es pogués resoldre el contracte (art. 9:301). 
A la Dir. 1999/44, l’art. 3.3 establia de forma indubtable que, en primer terme, el consumidor 
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a la notificació de manca de conformitat una altra notificació de 
resolució contractual per incompliment essencial (art. 621-41.5) o, sigui 
o no essencial aquest incompliment, una declaració d’acceptació del 
compliment no conforme i, a la seva empara, d’exercici de la facultat de 
reduir el preu?

1.2. On som quan el venedor: no lliura res, lliura fora de termini o 
lliura un aliud? Especial atenció al cas del lliurament parcial

Pel que s’ha dit, si en aquests supòsits és l’obligació de lliurament la que s’ha 
incomplert aleshores passarà que mentre el venedor no podrà corregir res, el 
comprador tampoc haurà de notificar l’incompliment podent, a més, recórrer 
directament a la resolució però en cap cas imposar una reducció del preu...
Sembla que els casos de lliurament de res o de lliurament però fora de termini 
(art. 621-12) obeeixen a aquesta lògica.47 Els de lliurament de menys del que es 
deu o de bé distint demanen algun altre comentari.

 — Què fer en cas de lliurament d’un aliud o cosa distinta? El sistema de la 
manca de conformitat descarta, en primer terme, que puguin tractar-
se com supòsits d’infracció de l’obligació de lliurar els d’entrega d’un 
bé del gènere pactat però en quantitat inferior a la deguda o d’un tipus 
distint.48,49 Aquests casos entrarien de ple a l’art. 621-20.1, a. En canvi, 
si es lliura una cosa distinta a l’específica pactada (p.e un quadre que 
no era el convingut) o que pertany a un gènere distint (p.e peres en 
comptes de pomes), es planteja aleshores si ens hem desplaçat de la 
conformitat a la manca de lliurament d’allò degut.50 Defensar una cosa 

havia d’optar entre la reparació o la substitució. Més enllà de deixar aquesta tria al comerciant, 
la Proposta de Directiva sobre drets dels consumidors (COM [2008]614 final), visualitzava 
també que la possibilitat del recórrer a la resolució o a la rebaixa del preu es feia dependre del 
fracàs, d’una manera o altra, de la subsanació (art. 26). Al DCFR, sembla que hi hauria via lliure 
a la resolució o rebaixa del preu si, per raó d’algunes de les circumstàncies de l’art. III.-3:203, al 
creditor no li calgués donar al deutor una nova oportunitat de complir conforme el contracte.

47 En cas de lliurament fora de termini, el termini addicional de l’art. 621-13.3 d’alguna manera 
s’acostaria a la facultat de correcció del venedor de l’art. 621-39 en la mesura que li permet 
allunyar-se de l’incompliment.

48 Per exemple, s’han de lliurar pomes Golden i es lliuren Royal Gala……
49 També si manca al bé alguna prestació pactada (p.e es lliura el cotxe pactat [quant a marca 

i model] però sense alguna de les prestacions convingudes [assistència per a aparcar, sostre 
elèctric, seients amb sistema de calefacció…]).

50 El mateix dilema es planteja, a propòsit de l’art. 35 CISG, a Morales Moreno, A., 
“Conformidad…”, cit, p. 296. L’autor fa notar que en casos com els indicats al text també 
es podria ben dir que la cosa lliurada no és del tipus pactat i que, per tant, en cas de 
desconeixement del venedor, el règim més raonable és el de la manca de conformitat. Admetent 
que en supòsits de lliurament d’un aliud s’hagi de recórrer al règim de la manca de conformitat, 
Ferrari, F., ob. cit, p. 227. Per la seva banda, entenent que aquests mateixos casos queden fora 
de l’àmbit d’aplicació de la Dir. 1999/44, Marco Molina, J., “La garantía legal…”, cit, p. 2301.
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o altra, insistim, té sentit en la mesura en que se’n deriva un règim o 
altre.51

 — Tal vegada que l’art. 621-20.1.a inclou la “quantitat” pactada, els casos de 
lliurament de menys ho serien de manca de conformitat.52 I això, d’entrada, 
permet dues observacions: la primera, molt immediata, deriva de contrastar 
allò que poden fer venedor i comprador en cas de rebre menys del que sé ls 
deu. Si és el comprador, hauria de notificar-ho al venedor que, si vol, podria 
corregir la disconformitat lliurant el que manqués; en cas de no fer-ho, 
el comprador podria demanar la reducció del preu. En canvi, si és aquest 
últim el que paga un preu inferior a l’acordat, en cap cas el venedor està 
sotmès al requisit de la notificació com a pas previ a l’exercici de qualsevol 
altre acció o pretensió i tampoc pot, sembla, acceptar el pagament parcial 
i imposar, essent divisible o fraccionable, una reducció del bé lliurat o 
pendent de lliurament. Si, a atenent a les circumstàncies, la conducta d’un 
o altre és constitutiva d’un incompliment essencial, el venedor podria 
recórrer directament a la resolució del contracte mentre que el comprador 
sembla que hauria de permetre la subsanació.53,54 La segona observació es fa 
molt més cautelosament atesa la manca, avui per avui, d’una part general 
en matèria d’obligacions. Es tractaria de saber si el comprador que adverteix 
que el venedor es proposar lliurar menys del que deu pot, senzillament, 
rebutjar el lliurament.55 La rellevància de la resposta rau en que mentre 
sota el règim de la conformitat el comprador hauria de permetre, a mode 
de correcció, que el venedor lliurés la part restant, a l’empara d’un eventual 
principi d’integritat en el compliment no hi hauria manera de forçar-lo a 
rebre la prestació deguda en dos moments distints (així, el del lliurament i 
el de la correcció [normalment, via lliurament del que manca]). Des d’una 
altra perspectiva (així, la que regeix avui al CCesp) no admetre aquella 
oposició equival a dir que el sistema imposa el pagament parcial. Atès, a 
més, que els arts. 621-1 i 621-31.b contemplen com a obligació principal del 
comprador la de rebre el bé, afirmar que no pot legítimament negar-se al 
cobrament en cas de prestació parcial voldria dir que l’oposició a acceptar-
la seria injustificada (art. 621-16). Els arts. 621-27 i 621-25 permeten algun 

51 Vegeu art. 1474 (2on par) de la PMCC, on expressament es recondueix cap a la manca de 
conformitat els supòsits de lliurament de “cosa diferente”. S’anticipa al Preàmbul que la 
finalitat pràctica de l’equiparació és imposar també en aquest cas la necessitat de denúncia o 
notificació (vegeu apart. 11, 2º par.).

52 Una qüestió afegida seria la de valorar si per aquesta via (així, la de la “quantitat”) serien 
reconduïbles a la manca de conformitat tan els supòsits de lliurament d’una quantitat inferior 
a la pactada (p.e menys kilos, menys unitats…) com de lliurament d’una part d’un únic bé (p.e, 
tractant-se d’un equip informàtic, es lliura sense el teclat [aquest, entre altres, és un exemple 
que es proposa per Morales Moreno, A., “Conformidad de las mercaderías…”, cit, p. 298]).

53 Vegeu, però, el que acabem de dir a l’apartat anterior suggerint una lectura més afavoridora 
d’un accés directe a la resolució o reducció de preu.

54 Al CISG el recurs immediat a la resolució pel cas de lliurament parcial es preveu 
expressament a l’art. 51 b.

55 Com pot fer, avui per avui, de la mà del principi d’integritat (art. 1169 CCesp; vegeu, també, art. 
1161 de la Proposta de Modernización del Código civil en materia de obligaciones y contratos de la 
Comisión General de Codificación, BMJ, 2009 ). Vegeu, també, art. 6.1.3 Principis UNIDROIT. 
Imposar, em canvi, l’acceptació l’art. 130 CESL



453L’obligació de conformitat i el seu règim

afegit que, en certa mesura, s’inclinarien per permetre aquell rebuig inicial: 
el primer evidenciaria, d’alguna manera, que el règim pressuposa manques 
de conformitat no evidents al temps del lliurament; d’aquí el sentit d’un 
examen que, eventualment, permetrà detectar allò que és imperceptible 
al temps del lliurament. El segon seria una translació a seu de conformitat 
d’allò que ja establia l’art. 1484 CC a propòsit del caràcter ocult del vici. Així, 
es diria que el no pot fer el comprador és actuar en contra dels seus propis 
actes: si al temps de la conclusió del negoci coneix o no pot raonablement 
ignorar la manca de conformitat del bé i, tot i així, contracta, esdevé 
inadmissible que després pretengui invocar-la. Certament, la disposició 
remet aquest coneixement al temps de l’atorgament del contracte.56 Passa, 
però, que s’aniria també contra els propis actes acceptar un pagament 
i després dir que la prestació satisfeta no és correcte quan aquesta 
incorrecció era manifesta al temps del lliurament.57

2. És possible una formulació general de l’obligació de garantir 
la conformitat del bé?

S’ha dit que, a parer nostre, la virtualitat d’allò que preveu l’art. 621-20.1,a és, 
només, la de sotmetre una conducta ja exigible ex voluntate a un règim específic. A 
aquesta reflexió se ń hi afegirien dues més. Seria la primera, molt elemental, que la 
conformitat demana necessàriament un referent, que a aquella norma s’identifica 
amb el “contracte”. La segona retorna a l’art. 621-20.2 o, altrament dit, allà on 
l’exigibilitat deriva ex lege. Es diria aleshores que el fonament de la conformitat en 
aquest context és la bona fe en tant que criteri d’integració contractual.

A. Quant a l’àmbit:
a. La conformitat i altres contractes distints a la compravenda.

Que l’obligació de garantir la conformitat del bé lliurat trascendeixi del 
contracte de compravenda i pugui aparèixer, amb el contingut de l’art. 621-
20, com a obligació típica d’un altre contracte o, en el seu cas, com a obligació 
derivada d’un contracte atípic no hauria de plantejar cap mena de problema. 
En la mesura en que defensar aquesta viabilitat sigui encertat també serà 
tècnicament raonable proposar una regulació general que escapi del nínxol 
regulatori de la compravenda.

 — Aquesta transportabilitat de l’obligació de conformitat l’avala el mateix 
projecte.58 Més enllà de l’art. 621-57 (en seu de permuta), ho palesaria 

56 També als arts. 35.3 CISG, 3.2 Dir. 99/44, IV.A.-2:307 DCFR i 104 CESL.
57 Per la seva banda, l’art. 621-36 plantejaria la qüestió de si seria possible rebutjar, per manca de 

conformitat, la mateixa recepció del bé. No regiria, aleshores, el deure de conservació que s’hi imposa.
58 El mateix passa al DCFR. Els arts. IV.B.- 3:102 i ss imposen a l’arrendador l’obligació de garantir 

la conformitat dels béns. En seu de contractes de serveis, i més enllà del deure de notificar la 
manca de conformitat previsible (IV.C.-2:110), la conformitat s’imposa al constructor a l’art. 
IV.C.-3:104 i també se’n fa una particular aplicació a l’art. IV.C.-5:105 quant al dipòsit del bé. L’art. 
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l’art. 624-2.3 que, a propòsit de la constitució onerosa d’un violari, mana 
aplicar “les normes de conformitat en els mateixos termes que a la 
compravenda”. Això voldria dir, en principi, que el creditor de la pensió 
està obligat a garantir la conformitat del bé moble o immoble que va 
transmetre a canvi.

 — Més enllà dels casos en que, decisió presa del mateix legislador o 
pels contractants, s’estableixi expressament l’obligació de garantir la 
conformitat del bé, podrien plantejar dubtes interpretatius aquells 
supòsits en que només s’imposi o pacti l’obligació de lliurar.59 Esdevé 
reveladora, en aquest sentit, la disciplina continguda al projecte en 
matèria de cessió de finca a canvi d’edificació futura on no hi apareix el 
terme “conformitat”, tot i que se n’expressa la idea. El referent és l’art. 621-
60.5 que, per una banda, també parteix, en primer terme, de l’autonomia 
de la voluntat (“...l’obligació del cessionari només s’entén complerta quan 
el lliurament de l’obra es fa en les condicions i amb les característiques 
pactades...”); en segon terme, com a regla per defecte, fa exigible tot allò 
necessari per l’ús previst (“Si no s’ha estipulat res en aquest sentit, l’obra 
ha de ser lliurada íntegrament, amb tots els requisits d’habitabilitat o els 
que siguin necessaris per a l’ús a què es destina ”). Si hom compara aquesta 
disposició amb l’art. 621-20 o, altrament, les posicions de qui compra un 
immoble i de qui té dret a que li sigui lliurada una construcció en virtut 
del contracte descrit a l’art. 621-58, resulta: primer, que el comprador 
sembla més protegit en la mesura en que els aspectes no pactats però 
legítimament esperables (art. 621-20.2) esdevenen exigibles a més de tot 
allò que s’hagi acordat. Pel contrari, a l’art. 621-60.5 l’exigibilitat de tot allò 
que sigui necessari per a garantir l’ús projectat de l’obra es fa dependre 
de la manca de pacte sobre condicions i característiques. En segon 
terme, però, el règim de la manca de conformitat, present només a la 
compravenda, faria de contrapès. D’aquesta manera, sembla que el cedent 
no ha de notificar res com a pas previ per a poder reaccionar davant d’una 
obra lliurada sense allò exigible i sembla també que cessionari no pot 
imposar en cap cas la correcció de l’obra (art. 621-63.1).

b. Es podria parlar d’una obligació extracontractual de conformitat?

Mal podrem parlar aleshores de garantir que el bé sigui “conforme al 
contracte” i tampoc concretar aquesta conformitat amb tot allò que, derivat 
de l’autonomia de la voluntat, contempla l’art. 621-20.1. Si es tractés només de 

IV.C.-6:104 tracta de la conformitat del disseny encomanat i l’art. IV.C.-7:105 de l’assessorament 
o informació rebuts. L’art. IV.D.-3:101, en fi, estableix a càrrec del mandatari l’obligació d’actuar 
“in accordance with the mandate”. Pel que fa al CESL, les referències a la manca de conformitat del 
resultat obtingut als arts. 155 i 156 (en seu de remeis pel cas d’incompliment) avalen l’exigibilitat 
d’aquesta obligació a propòsit del contracte de serveis relacionats.

59 També els casos en que la norma o el pacte es remeti, per exemple, a les normes sobre 
sanejament (vegeu, entre altres, arts. 464-11; 531-13.2; 552-12.4…). Vegeu la DA de la PMCC. 
S’hi preveia que les referències fetes al règim del sanejament contingut al CCesp s’haurien 
d’entendre fetes, a partir d’aleshores, al règim de la conformitat.
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paraules, la qüestió seria tant fàcil de resoldre com convertir aquella expressió 
en la de garantir que el bé sigui conforme “a la font de l’obligació”, que podria 
ser la llei però, també, la voluntat unilateral (pensem, per exemple, en un 
llegat obligacional).60 Només dues reflexions sobre el particular. La primera 
la suggereix, de nou, l’aparició del criteri de la integritat com a paràmetre 
de conformitat a l’art. 621-20.1. Lliurar menys del que es deu és lliurar un bé 
no conforme i, ja s’ha dit, això obliga al comprador a prendre determinades 
cauteles si és que hi vol reaccionar. No estarem aleshores tractant de pitjor 
condició al comprador en cas de lliurament parcial del bé (o en menor 
quantitat) respecte d’altres creditors en la mateixa situació?61 És clar, però, que 
l’argument decau d’ençà que el sistema ja avala, sense sortir de la compravenda, 
un règim diferenciat segons qui sigui, venedor o comprador, el que obté 
només part d’allò que se li deu. La segona observació remet als remeis. Si no 
hi ha contracte, no es podrà recórrer als contractuals (així, a la resolució i a la 
rebaixa del preu).

També és possible plantejar-se la transportabilitat de la idea de 
conformitat continguda a l’apartat 2on (i, fins i tot, al 3er) de l’art. 621-20 (és 
a dir, d’aquells que converteixen en exigible el que altrament només serien 
expectatives) en supòsits en els que no hi ha contracte, ni tan sols obligacions, 
però sí onerositat. El titular d’un dret real d’opció que, satisfent el preu o 
contraprestació pactada (art. 568-6.b CCCat), adquireix la titularitat de què 
es tracti, sens dubte que ho fa de forma onerosa. No hauria de quedar també 
protegit davant la possible manca de conformitat que presenti el bé al temps 
de l’adquisició?62,63,64 Pel cas de resposta afirmativa, sobrevindria aleshores la 

60 L’art. 427-26.4 CCCat preveu que el beneficiat per un llegat de cosa genèrica pugui exigir, pel 
cas de lliurament de cosa defectuosa, “que li sigui lliurada una altra cosa, no defectuosa, en lloc 
d’aquella”. Aquesta norma demostraria, com a mínim, que el contingut exigible no es limita 
al lliurament d’un bé corresponent al gènere designat sinó que, a més, cal que es lliuri un bé 
que funcioni adequadament.

61 Pensem, si de cas, en el legatari de l’art. 427-26 CCCat, a qui només se li lliura part d’allò 
degut.

62 Així, per exemple, perquè no reuneix les prestacions habituals que es poden raonablement 
esperar en aquest tipus de béns per raó de la seva naturalesa o de les declaracions fetes 
pel constituent del dret o de tercers….. Hi ha dues previsions que intenten avantposar-
se a aquest tipus de situacions, però que tampoc les permeten descartar en tot cas: són 
la responsabilitat del propietari pels deterioraments culpables que pugui patir el bé i la 
facultat d’inspecció del titular de l’opció (art. 568-10.1 i 2 CCCat). Certament, ni al CCCat 
ni als precedents (Llei 22/2001, del Parlament de Catalunya, de regulació dels drets de 
superfície, servitud i adquisició voluntària o preferent) s’estableix, ni tan sols, l’obligació de 
sanejament a càrrec del constituent.

63 Quid en cas de pagament només parcial del preu per part de l’optant? La situació no es creu 
que sigui assimilable a la del venedor només parcialment satisfet. En aquell cas, la situació 
cal resoldre-la prescindint de les regles del compliment de les obligacions. Pel contrari, 
a l’empara de la naturalesa del dret d’adquisició i de la configuració del pagament com a 
requisit de l’eficàcia adquisitiva de l’exercici del dret, passarà simplement que l’optant no 
haurà adquirit la titularitat de que es tracti fins a completar aquell pagament.

64 El plantejament que es fa al text pressuposa que, si es tractés d’un dret d’opció de compra de 
naturalesa personal, l’optant sí que podria exigir la conformitat del bé.
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qüestió de què podria demanar? Més enllà de l’acció de compliment,65 i atès 
que no hi ha contracte, ressorgirien de nou les dificultats per derivar cap a la 
resolució o la rebaixa del preu. Quant a aquesta última, potser per analogia 
tampoc seria descartable legitimar a l’optant per demanar la restitució del 
major preu pagat (arg. art. 621-42.3).

B. Quant a la formulació. Alguns elements a considerar

Les dificultats anteriors aconsellen quedar-nos en seu contractual, per bé 
que una formulació general hauria de considerar igualment certes variables.

 — Pel que fa a l’objecte del negoci, el projecte ja avala l’exigència de 
conformitat quant als immobles (ni que sigui matisadament; art. 621-
50). No podria pas ser d’altra manera: no tindria pas sentit que, passant 
exactament el mateix (p.e que el bé no serveix a l’ús pactat [art. 621-
20.1.a]), la situació del comprador mobiliari o immobiliari fos distinta.

 — La causa del negoci probablement imposaria certs matisos:66

I. En aquest context, és cert que ha estat una regla comunament admesa la 
que dicta que la causa gratuïta del negoci exclou el sanejament. Però aquest 
argument no ens val sense més per a descartar una potencial aplicació de la 
conformitat als contractes gratuïts.67 La qüestió cal plantejar-la tenint en 
compte tot allò que incorpora la garantia de conformitat segons l’art. 621-
20. I l’atenció cal centrar-la, de nou, a l’apartat 1. En la mesura en que en 
un contracte gratuït es poden haver també pactat o acordat tan la quantitat 
de béns a lliurar per l’únic obligat com les seves prestacions, qualitat...., 
en aquesta mateixa mesura es tracta d’una conducta o prestació exigible. 

65 De quina obligació? En cas d’haver-se acordat expressament, i al títol constitutiu, que el 
concedent garantiria la conformitat del bé, l’acció es projectaria sobre aquesta obligació 
voluntària. En altre cas, i a manca de disposició legal expressa, s’hauria de derivar del règim 
de l’onerositat.

66 La qüestió es planteja sense desconèixer el debat sobre la conveniència o no de mantenir-la 
com a element essencial del contracte (vegeu, Saborido sánchez, P., “La pervivencia de la 
relevancia jurídica de los propósitos o intereses de las partes en el contrato. La situación de la 
causa a través de la perspectiva europea y desde los proyectos de reforma francés y español”, 
Indret, núm.1, 2013; Sánchez Lería, R., “Los requisitos para la perfección del contrato en el 
moderno Derecho contractual europeo”, Indret, núm. 3, 2014).

67 Vegeu Mª Rosa Llàcer Matacàs, “La garantia en les vendes…”, cit. p. 50, nota 8 (“(…) el 
concepte de conformitat hauria de ser diferent en els contractes onerosos i en els gratuïts, fins i tot 
hauria de traçar-se específicament a cada contracte. És convenient no perdre de vista els orígens 
de les institucions, perquè allò que una persona pot esperar raonablement d’un contracte també 
està en funció de la seva estructura i de la seva funció econòmica”). La mateixa autora ja havia 
apuntat aquestes idees a “Les qualitats de l’objecte en les fases pre i postcontractuals: del 
sanejament a la conformitat (el compliment defectuós en dret de consum i dret civil europeu 
i estatal”, a Àrea de Dret civil de la Universitat de Girona (coord.), El dret civil català…, cit, 
p.316. Les desenvolupa encara més a “La garantía por falta de conformidad…”, cit, p. 472 i 473. 
En una línia molt semblant, per bé que a propòsit d’un desaparegut art. IV.H.-3:102 DCFR, 
Vaquer aloy raonava: “No es razonable que quien transmite gratuitamente responda igual que 
quien obtiene una contraprestación, puesto que las expectativas que ello crea en el donatario son, 
en principio, menores” (“El principio de conformidad…”, cit, p. 36).
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L’exigibilitat derivaria directament de l’acord sense necessitat de cap integració 
legal i al marge de l’existència o no de contraprestació. O és que, potser, qui 
s’obliga per contracte a lliurar cinc kilos de pomes a canvi de res s’obliga menys 
que qui ho fa a canvi de preu? Si l’obligat gratuïtament no lliura íntegrament 
la quantitat pactada, o lliura béns d’altres tipus i qualitats, o lliura allò degut 
però sense les instruccions acordades....no caldria parlar també de manca de 
conformitat? No fer-ho implicaria tant com esquinçar el contracte gratuït tal 
vegada que es qüestionaria obertament la seva eficàcia obligatòria i el caràcter 
realment degut i exigible de les “obligacions” que en deriven. En tot cas, el que 
sí que faria la gratuïtat és fer saltar els remeis de la resolució i la rebaixa del 
preu. Això últim, òbviament, perquè no hi ha preu; la resolució, per manca 
d’interès.68 Qüestió més discutible és si la causa gratuïta descarta incloure dins 
la conformitat del bé els paràmetres de l’art. 621-20.2 i 3.69 La solució passa, es 
creu, per mirar de nou cap el rerafons de la disciplina: la bona fe exigeix o no 
que qui adquireix en virtut de contracte gratuït pugui exigir, sense que s’hagin 
acordat, l’ús i prestacions habituals i raonablement esperables?

Encara a propòsit de la gratuïtat, només convé afegir que no esdevé 
determinant del que es planteja l’art. 624-2.3. En concret, no s’hi valdria 
aquí una elemental interpretació a contrario de la norma per tal de 
concloure que, si les regles de conformitat només s’apliquen quan la 
constitució del violari és onerosa, aleshores passarà que queden excloses 
quan aquella constitució és gratuïta. Succeeix, però, que a l’art. 624-2.3 
la conformitat es predica del capital, que no n’hi ha quan la constitució 
és gratuïta. I és aquest el motiu, i no pas cap altre, el que explica aquella 
limitació al negoci onerós .70

II. La causa, entesa com a finalitat econòmica objectiva, permet altres 
distincions. Només es volen apuntar. Així, per una banda, entre aquells 
negocis en els que el lliurament del bé descriu la o una de les obligacions 
principals d’un dels contractants, i aquells altres en els que l’obligació 
principal es descriu en termes de fer i assolir un resultat, que també cal 
lliurar. En aquest darrer supòsit caldria al seu torn distingir entre la 
conformitat del “fer” i la conformitat del resultat obtingut.71 Els criteris 
de l’art. 621-20 només poden eventualment aplicar-se a això últim, no 
a la mera activitat.72 Des d’una altra perspectiva, no del tot allunyada de 

68 Així: quin interès pot tenir a resoldre un contracte aquell que només ocupa una posició de 
creditor?

69 Una proposta atractiva és la que fa Llàcer Matacàs (“La garantía por falta…”, cit, p. 473). 
La naturalesa gratuïta descartaria tota obligació de conformitat llevat que qui transmeti es 
comprometi a garantir-la.

70 Però pensem, per un moment, que es prediqués de la pensió (cosa que, pel demés, no 
seria del tot descartable [per exemple, en cas de lliurament de només part de la quantitat 
acordada o en cas, si es permetés, de pensió no dinerària]). Aleshores cobraria sentit la 
qüestió de si depèn de la seva constitució onerosa o gratuïta que la pensió que es lliuri hagi 
de ser o no conforme.

71 Si es tracta només d’una obligació de fer, sense comprometre ś cap resultat, aleshores la 
conformitat caldrà predicar-la només de la conducta.

72 És el que posa de relleu, per exemple, Valpuesta Gastaminza, E., “La propuesta de 
normativa común de compraventa (CESL), un paso más hacia la unificación del Derecho 
de contratos en la Unión Europea, lastrado por la protección del consumidor”, Cuadernos 
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l’anterior, caldria distinguir també entre aquells contractes en els que el 
lliurament del bé té una finalitat transmisiva de la titularitat d’aquells 
que només transmeten l’ús. Els primers tendencialment seran de tracte 
únic mentre que els segons es configuraran com a negocis de durada. En 
concret, a l’arrendament, el fet que l’obligació de l’arrendador sigui la de 
facilitar l’ús del bé durant el termini acordat obligaria també a reconsiderar 
una formulació com la de l’art. 621-20.73

de Derecho transnacional, marzo 2013, vol. 5, nº 1, p. 213. Ho fa a propòsit del CESL i del 
contracte de serveis relacionats que, pel cas de no haver-se acordat un resultat, cal 
executar-lo amb el grau de diligència i competència raonablement esperable (art. 148.2). 
Vegeu, al DCFR, i a propòsit d’aquesta mateixa exigència de diligencia, art. IV.C.-6:104 (1), 
relatiu al contracte de disseny, i art. IV.C.-8:104, quant al contracte de serveis mèdics. La 
qüestió és tractada també a Vaquer Aloy, a., “El principio de conformidad…”, cit, p. 29 i ss.

73 Així, al DCFR es tracta, per una banda, de la conformitat del bé a l’inici de l’arrendament i, 
per altra, de la seva conformitat durant tot el termini de durada del contracte (arts. IV.B.-
3:102 a 3:104). D’entrada, tot plegat probablement obliga a atendre, en aquests casos i de 
forma especial, a dues qüestions: així, a la d’aquelles manques de conformitat sobrevingudes 
no imputables a l’arrendador per derivar de l’ús ordinari del bé (vegeu, per exemple, art. 
IV.B.-5:104 DCFR) i la qüestió dels terminis de garantia. A propòsit d’aquest tipus contractual 
i de cóm cal modular la garantia de conformitat a la proposta endegada per la Comisión 
General de Codificación, vegeu San Miguel Pradera, L.P, “Del saneamiento por vicios 
ocultos a la garantía de conformidad en el arrendamiento de bienes muebles: una primera 
aproximación”, a Diez Picazo, L. (coord.), Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor José María 
Miquel, t. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 3023.










