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ContraCtaCió amb Consumidors 
i vendes espeCials 1

Mariló Gramunt Fombuena

Professora titular de Dret civil 
Universitat de Barcelona

Sumari I. La incorporació de la “contractació que afecta als 
consumidors” al Codi civil de Catalunya. II. Vendes especials? 
III. Les “especialitats” de la regulació. IV. A mode de conclusió. V. 
Bibliografia.

i. la incorporació de la “contractació que afecta als 
consumidors” al Codi civil de Catalunya

Com és sabut, l’objecte de la Llei 29/2002, de 30 de desembre és, segons indica 
l’art. 1, “establir l’estructura i la sistemàtica del Codi civil de Catalunya”, a 
banda de l’aprovació del seu llibre primer. D’acord amb això, l’art. 3 estableix 
la divisió del Codi en sis llibres, el sisè dels quals és el relatiu a les obligacions 
i els contractes “que inclou la regulació d’aquestes matèries, comprenent-hi 
els contractes especials i la contractació que afecta els consumidors”.

La recent aprovació i entrada en vigor del Codi de Consum de Catalunya 
podria plantejar el dubte de la duplicitat normativa en la matèria. Amb tot, la 
inexistència en l’actualitat d’una regulació pròpiament civil en aquest àmbit 
exclou, per ara, l’eventual conflicte. La situació en la que ens trobem no 
difereix, en realitat, de la que ja teníem plantejada pel que fa a la protecció 

1 Aquest treball s’emmarca en el Projecte DER2009-11859, subvencionat pel Ministerio de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. Aquesta ponència havia de ser compartida amb el Prof. 
Carlos J. Maluquer de Motes Bernet, però la seva mort prematura ho va impedir. Serveixin 
aquestes línies d’homenatge a una magnífica persona i un gran universitari que va ser qui 
va guiar la meva trajectòria universitària.
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dels consumidors a Catalunya 2. En efecte, el legislador va decidir regular 
les relacions de consum sobre la base del desenvolupament de les seves 
competències en matèria de defensa dels consumidors i usuaris (art. 12.1.5 
EAC 1979), enlloc de fer-ho en exercici de la seva competència en matèria 
civil (art. 9.2 EAC 1979) 3. Fruit d’aquesta decisió, la normativa general de 
protecció dels consumidors i usuaris va ser recollida, fonamentalment, en 
tres disposicions: la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre disciplina de mercat i 
defensa dels consumidors i usuaris, el Decret legislatiu 1/1993, sobre comerç 
interior (text refós) i la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor. 
Amb aquestes disposicions coexistien (i subsisteixen) normes de caràcter 
sectorial que també dispensen protecció als consumidors i usuaris, com ara, 
i només a tall d’exemple, el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació 
de les agències de viatges o el Decret 147/1987, de 31 de març, sobre activitat 
industrial i prestació de serveis en tallers de reparació de vehicles. D’aquesta 
manera, la regulació dels contractes de consum s’ha fet amb ocasió de la 
regulació de determinades activitats professionals o comercials.

Com indica Llácer, la normativa d’ordenació d’una activitat professional 
té una finalitat sancionadora que ha s’ha de reconduir al terreny privat 
utilitzant les seves directrius amb criteris d’integració contractual 4. Ara bé, 
com posa de relleu l’autora, la seva al·legació pels particulars davant de la 
jurisdicció civil ha estat qüestionada pel TS en les sentències 682/1994, d’11 
de juliol (que descarta la infracció de l’art. 1258 CC interpretat de conformitat 
amb una circular del Banc d’Espanya, considerant que aquesta circular no 
té naturalesa substantiva i no pot servir de suport a un motiu casacional) i 
820/2004, de 12 de juliol (que va entendre que la defensa dels interessos 

2 En aquest sentit, Maluquer de Motes Bernet, C.J.: “El derecho comunitario y la particular 
experiencia del Derecho Catalán”. Homenaje al Profesor Manuel Cuadrado Iglesias. Vol. 
I. Col. Registradores de España-Thomson. Madrid, 2008, pàg. 225; Espiau Espiau, S.: “La 
codificación del Derecho civil catalán en el proceso de unificación del Derecho europeo”, 
Derecho privado y Constitución, núm. 14, enero-diciembre, 2000, pàg. 90, indica que ... Llácer 
Matacás, M.: “Obligaciones vinculadas a la formación del contrato y codificación del derecho 
de consumo: información y documentación”. Estudios de Derecho de obligaciones homenaje 
al Profesor Mariano Alonso Pérez. (Coord. E. Llamas Pombo) La Ley, 2006. Madrid. Tomo II, 
pág. 155, parla de l’administrativització de la tutela del client front a les construccions de 
recursos de Dret privat, en relació, per exemple, amb els serveis bancaris, però traslladable, 
sense dubtes, a d’altres àmbits de les relacions de consum.

3 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 2001), p. 
36, fa notar que aquesta autoconstricció del legislador català és deguda a la interpretació 
extensiva que la jurisprudència constitucional realitza del límit “bases de les obligacions 
contractuals”.

4 Llácer Matacás, M.R.: “Obligaciones vinculadas...”, cit., pàg. 156.
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del client (bancari) s’ha de fer a través d’accions civils i no de disposicions 
alienes a la dinàmica civil de les operacions bancàries, que persegueixen la 
correcció de les pràctiques en el mercat). Tanmateix, això no ha estat obstacle 
perquè algunes sentències de les Audiències Provincials catalanes s’hagin 
fonamentat en la vulneració de la normativa catalana de protecció dels 
consumidors, encara que sovint amb recurs també a la normativa estatal 5.

En l’aprovació del Codi de consum, el legislador ha volgut recordar que els 
empresaris han de complir, en tot cas, la normativa civil general aplicable 
(art. 211-1, que té per objecte l’àmbit d’aplicació del llibre segon, relatiu als 
Requisits de les relacions de consum), com no podia haver estat d’una altra 
manera ja que les normes civils són les que ordenen les relacions contractuals 
i determinen el seu naixement, les vicissituds del seu compliment i la seva 
extinció.

El cert és que la regulació de les relacions de consum a través del recurs a 
la competència en matèria de protecció dels consumidors ha permès fer 
la transposició d’algunes de les Directives UE i ha obert el camí per a la 
regulació civil de la matèria 6. L’escull que es pot trobar el legislador català 
és el de la delimitació del títol competencial per a legislar en matèria de 
contractes, tot i que no hauria de representar un problema atès que l’art. 

5 Així, SAP Barcelona, de 13 d’abril de 1999 (Sec. 15a), que va determinar l’exempció de 
responsabilitat de l’agència minorista que havia venut un viatge combinat, sobre la base que 
la legislació vigent en el moment de la celebració del contracte era el Decret [Catalunya] 
45/1988, de 13 de gener, que regulava l’activitat de les agències de viatge, ja que aquesta 
norma no establia la responsabilitat solidària; SAP Barcelona (Sec. 19), de 2 de novembre de 
2005; SAP Barcelona (Sec. 1), de 19 d’abril de 2001, que va estimar la demanda de restitució 
d’arres lliurades perquè l’immoble que es pretenia adquirir no reunia les condicions que 
s’havien informat, de manera que la immobiliària havia incomplert el que exigia l’art. 10 
de l’Estatut del consumidor, en matèria d’informació prèvia en l’adquisició d’immobles; 
SAP Barcelona (Sec. 14), de 10 de febrer de 2003, que declara expressament que en matèria 
de viatges combinats, són d’aplicació a Catalunya els preceptes del Decret 168/1994, de 17 
de novembre; SAP Barcelona (Sec. 1), de 8 d’octubre de 2003; SAP Barcelona (Sec. 17), de 
25 de febrer de 2004; SAP Barcelona (Sec. 19), d’1 de març de 2005; SAP Barcelona (Sec. 
19), de 12 d’abril de 2005; SAP Barcelona (Sec. 11), de 28 de juny de 2005; SAP Barcelona 
(Sec. 16), de 28 de novembre de 2007, que va aplicar la normativa sobre venda domiciliària 
continguda en la Llei de comerç interior, concretament en matèria de dret de desistiment; 
SAP Barcelona (Sec. 15), de 28 de febrer de 2011; SAP Lleida (Sec. 2), de 13 d’abril de 2004, 
que va aplicar conjuntament les normes de l’Estatut del consumidor i les de reparació de 
vehicles a motor (Decret 298/93, de 8 d’octubre); SAP Lleida (Sec. 2), de 13 de desembre de 
2001, que estima la demanda i desestima la reconvencional sobre la base de la vulneració de 
l’art. 8, apartats 3 i 4, de l’Estatut del Consumidor relatius a la confecció del pressupost previ 
i a la documentació. 

6 En aquest sentit es pronuncia Espiau Espiau, S.: “La codificación..., cit., qui després 
de realitzar una anàlisi crítica de la normativa anterior al Codi de consum (pàg. 91 i ss), 
reconeix que “El Derecho de los consumidores y usuarios ha contribuido al desarrollo del 
Derecho civil catalán en materia de obligaciones y contratos” (pàg. 104). 
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149.1.8a CE només assigna a l’Estat la competència exclusiva per a legislar 
sobre les bases de les obligacions contractuals, no sobre la totalitat de les 
relacions contractuals, de manera que tot allò que no s’integra en aquest 
concepte, ha de pertànyer a l’àmbit de la competència autonòmica en el marc 
del desenvolupament del Dret civil propi 7.

En definitiva, el legislador català ha optat clarament pel model alemany ja 
que ha decidit integrar la regulació dels contractes de consum en el Dret 
civil d’aplicació general. Considerem que aquesta és l’opció més encertada, 
sobretot perquè les normes aplicables a les relacions de consum disciplinen 
relacions contractuals que pertanyen a l’àmbit civil, de manera que el cos 
legal que les ha de contenir ha de ser el Codi civil 8.

ii. vendes especials?

L’objecte de la nostra ponència es circumscriu a les anomenades vendes 
especials en l’àmbit de les relacions de consum, és a dir, les vendes celebrades 
fora d’establiment comercial i les celebrades a distància.

La primera qüestió que volem plantejar és si podem sostenir la denominació 
de vendes especials en relació amb les de consum. Aquesta nomenclatura es 
manlleva de la normativa administrativa d’ordenació de l’activitat comercial 
i respon a la idea d’activitat de venda que es realitza fora del que seria 

7 No pretenem ara aprofundir sobre l’abast de la competència en matèria civil i el límit que 
poden suposar les bases de les obligacions contractuals, però sí volem destacar l’existència 
de nombroses obres en la doctrina catalana sobre aquest tema i sobre la interpretació 
restrictiva del concepte. En aquest sentit, entre d’altres, Badosa Coll, F.: “La competència 
de la Generalitat de Catalunya i les bases de les obligacions contractuals” (ponència inèdita), 
VIII Jornadas de Dret Català a Tossa, Tossa de Mar, 1994. Martin Casals, M.: “Els principis de 
dret patrimonial europeu i la codificació del dret català”, La Notaria, núm. 11-12, novembre-
desembre 2001 (pàg. 61); Maluquer de Motes Bernet, C.J.: “El derecho comunitario...”, cit., 
pàg. 224; Espiau Espiau, S.: “La codificación...”, cit., pàg. 83; Vaquer Aloy, A.: “¿Armonización 
del Derecho privado en Europa vs. Codificación del Derecho civil en Cataluña?, Estudios 
jurídicos en homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo. Tomo I. Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 
2003, pàg. 1057, destaca que “pese que en apariencia la comeptencia estatal se contrae a los 
tres términos de la fórmula, esto es, a “bases” de las “obligaciones” “contractuales”, lo que 
denota que la competencia exclusiva no abarca todo el derecho de obigaciones (...), lo cierto 
es que no existe el más minimo consenso doctrinal y los ocasionales pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional no han arrojado ninguna luz”.

8 Sobre la diversitat de propostes regulatòries al respecte, vegeu Albiez Dohrmann, 
K.J.: “La integración del Derecho de consumo contractual en el Código civil: ¿una simple 
entelequia jurídica o algo más?”, Estudios en homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo. Tomo I. 
Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2003, pàg. 141 i ss. Respecte de les relacions entre el Dret 
contractual general i el Dret del consum i la possible integració d’aquest en aquell, vegeu 
Shulze, R.: “Deberes precontractuales y conclusión del contrato en el Derecho contractual 
europeo” (trad. E. Arroyo i Amayuelas), Anuario de Derecho Civil, LIX, 2006-1, pàg. 34 i ss.
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l’entorn comercial ordinari, identificat amb l’establiment comercial o físic de 
l’empresari. En aquest sentit, es consideren vendes especials les celebrades 
fora de l’establiment comercial de l’empresari, les celebrades a distància 
i també les celebrades mitjançant distribuïdors automàtics (l’anomenat 
vending). Ara bé, des del prisma civil, no podem parlar d’una modalitat 
contractual específica, ni tan sols especial, com sí ho seria, per exemple, 
la venda a prova. Una cosa és la tècnica de comercialització emprada pel 
professional (a distància, domiciliària, etc.) i una altra el contracte celebrat 
que s’haurà de qualificar segons el tipus contractual que correspongui  9.

Així doncs, ja podem avançar que, segons el nostre parer, el llibre sisè no 
hauria d’incorporar un capítol o secció específics en la regulació del contracte 
de compra-venda, sinó que la regulació de les “especialitats” s’haurà d’ubicar 
convenientment en atenció a la seva pròpia naturalesa.

Ens centrarem en la delimitació de les activitats de comercialització que 
requereixen una normativa contractual específica a la llum de les directrius 
marcades per la UE en l’àmbit de les relacions contractuals de consum. 
Aquestes activitats es concreten, com hem dit, en dues: els contractes 
celebrats fora d’establiment comercial i els contractes celebrats a distància, 
entenent que en aquesta darrera categoria s’integren els contractes 
celebrats a través de mitjans electrònics 10. Per tal d’evitar l’eventual 
situació d’inferioritat en què se situa el consumidor davant de les tècniques 
de comercialització emprades en aquests casos, el legislador europeu –
Directiva 85/577/CEE, sobre contractes negociats fora dels establiments 
comercials, i Directiva 97/7/CE, sobre contractes a celebrats a distancia–, els 
va voler dotar d’una especial establint una fèrria regulació de les obligacions 
precontractuals d’informació i de documentació del contracte, incorporant, 
alhora, la facultat de desistir a favor del consumidor com a remei a una 

9 És la línia adoptada actualment pel legislador comunitari. En aquest sentit, l’art. 3.1 de la 
Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets dels econsumidors 
(8.10.2008. COM (2008) 614 final, Text aprovat pel Parlament en sessió del 23 de juny de 
2011) delimita el seu àmbit d’aplicació tot establint que “La presente Directiva se aplicará, 
en las condiciones y en la medida fijadas en sus disposiciones, a los contratos de venta y los 
contratos de servicios celebrados entre un comerciante y un consumidor”.

10 Com ja vàrem tenir ocasió d’advertir (Gramunt Fombuena, M.D.: “La protección del 
consumidor en los contratos electrónicos” La regulación del comercio electrónico (Coord. 
I. Barral Viñals) Dykinson, 2003 Madrid, pàg. 59), la contractació electrònica no és sinó 
una modalitat de la contractació a distància i el fet de mantenir una regulació separada ha 
provocat un solapament normatiu que aboca a l’efecte indesitjat de la hipernormativització 
dels contractes celebrats electrònicament; en el mateix sentit Llácer Matacás, MR. 
“Obligaciones vinculadas a la formación del contrato..., cit., pág. 157 i ss;. Recentment, 
Pérez Escolar, Marta, “El alcance de la refundición de la legislación de consumo: ¿Hacia un 
Código de consumidores?”, Revista Práctica de Derecho de daños, núm. 82, mayo 2010, pàg. 
19, s’ha pronunciat en aquesta mateixa línia.
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contractació ja sigui efectivament no volguda, ja sigui no satisfactòria des del 
prisma de les expectatives que, des d’un punt de vista material, s’haguessin 
generat en el consumidor. En aquesta mateixa línia se situa ara la Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets dels consumidors 
(Directiva 2011/83, de 25 d’octubre) que, recollint les propostes formulades 
al Llibre Verd sobre la revisió de l’acquis en matèria de consum, proposava 
inicialment l’harmonització plena 11 de les Directives 85/577/CEE (contractes 
negociats fora dels establiments comercials), 97/7/CE (contractes a distància), 
93/13/CEE (clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors) 
i 1999/44/CE (venda i garanties dels béns de consum), atès que totes elles 
atorguen drets contractuals als consumidors. La proposta tenia com a 
finalitat adoptar un únic instrument horitzontal que regulés els aspectes 
comuns de forma sistemàtica, simplificar i actualitzar les normes existents 
i eliminar les incoherències i llacunes. Destaca especialment l’abast de la 
proposta ja que “sólo regula los aspectos esenciales de Derecho Contractual 
relativo a los consumidores y no interfiere con conceptos más generales de 
Derecho Contractual, como la capacidad de contratar o la indemnización por 
daños y perjuicios”. Finalment, només s’ha produït l’harmonització plena pel 
que fa a les dues primeres Directives 12.

El nostre punt de partida serà doncs, aquesta de Directiva atès que parteix 
de l’acquis en matèria de consum 13.

En primer lloc, la proposta considera necessària una nova definició de 
contracte a distància que hauria d’abastar a tots els casos en què els 
contractes es celebrin entre comerciant i consumidor en el marc d’un 
sistema de venda o prestació de serveis a distància organitzat, mitjançant 
l’ús esclusiu d’un o diversos mitjans de telecomunicació (venda per correu, 
Internet, telèfon o fax), fins el moment de celebració del contracte, incloent-
hi aquest moment; ha de cobrir també les situacions en què el consumidor 
únicament visita els locals de l’empresa amb la finalitat de recabar 
informació sobre els béns o els serveis i la negociació i celebració subsegüent 
del contracte tenen lloc a distància. (Cdos. 20). Fruit d’aquesta reflexió és la 
definició que es proposa, continguda en l’art. 2.7, segons la qual és contracte 
a distància: “todo contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor 
en el marco de un sistema de venta o prestación de servicios a distancia 

11 D’acord amb el que proposava la Resolució de 16 de juliol de 2007, del Parlament Europeu.

12 (Cdo. 2, segons versió aprovada pel Parlament europeu en la seva sessió del 23 de juny de 
2011).

13 Això sense oblidar la valuosa aportació que representen altres instruments com són els 
principis de l’acquis comunitari (ACQP), els principis europeus de dret contractual (PECL) i 
el Marc Comú de Referència (MCR).
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organizado, sin la presencia física simultánea del comerciante y del consumidor, 
por medio del uso exclusivo de uno o más medios de comunicación a distancia 
hasta el momento en que se celebra el contrato, con inclusión de ese momento”. 
Aparentment, s’evita així el joc de les inclusions/exclusions que fins ara havia 
caracteritzat la normativa.

Quant a la definició de contracte celebrat fora de l’establiment, la 
Directiva també justifica la seva especial regulació i precisa el seu abast. El 
Cdo. 21 justifica la necessitat d’una especial protecció del consumidor que 
contracta fora de l’establiment mercantil del comerciant perquè es podria 
trobar sota una possible pressió psicològica o haver-se d’enfrontar a un 
element de sorpresa, amb independència d’haver sol·licitat o no amb caràcter 
previ la visita del comerciant. La idea de la pressió psicològica o de l’element 
sorpresa ha fet que s’hagi considerat necessari ampliar la protecció també 
als supòsits en què la primera presa de contacte personal i individual s’ha fet 
per algun dels mitjans abans esmentats, encara que finalment el contracte 
es celebri immediatament després en l’establiment mercantil del comerciant 
o a través d’un mitjà de comunicació a distància. D’aquesta forma s’evita 
l’elusió de normes que deixarien d’aplicar-se pel sol fet d’entrar en contacte 
amb el consumidor en l’establiment mercantil. Fruit d’aquestes reflexions, 
l’art. 2.8 de la Directiva incorpora les diverses modalitats de celebració 
del contracte que seran considerades com efectuades fora de l’establiment 
mercantil del comerciant. Ara bé, en aquest cas la definició no és tan “neta” 
com en el cas dels contractes celebrats a distància perquè la finalitat de la 
protecció obliga a incorporar la casuística que abasta. D’altra banda, cal tenir 
com a referent el que es considera com a establiment mercantil als efectes de 
delimitar l’àmbit d’aplicació de les normes.

Tot i la major claredat en la delimitació de l’entorn contractual, el que no 
evita la Directiva és l’existència d’exclusions pel que fa a l’objecte contractual, 
tal i com es desprén de l’art. 3, el que sense dubtes comportarà una redacció 
reglamentista de les normes del Codi que hagin d’incorporar l’àmbit 
d’aplicació de la regulació. En el cas de les vendes, cal tenir present que l’art. 
2.5 de la Directiva defineix el contracte de venda com “todo contrato en virtud 
del cual el comerciante transfiera o se comprometa a transferir a un consumidor 
la propiedad de ciertos bienes y el consumidor pague o se comprometa a pagar 
su precio, con inclusión de cualquier contrato cuyo objeto incluya a la vez bienes 
y servicios”. Si apliquem a la definició proposada les exclusions previstes per 
raó de l’objecte, resultarà que la regulació no serà aplicable als contractes de 
creació o adquisició de béns immobles o de transmissió de drets sobre ells 
(art. 3.3 e)), i els que tinguin per objecte el subministrament de productes 
alimenticis, begudes o altres béns de la llar de consum corrent, entregats 
físicament per un comerciant de manera freqüent i regular en la llar 
o lloc de residència o e treball del consumidor (art. 3.3 j)), ja que la resta 
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d’exclusions per raó de l’objecte fan referència a la contractació de serveis i 
no encaixen en la definició de contracte de venda. En qualsevol cas, sempre 
restaran exclosos els contractes de venda, no ja pel seu objecte, sinó per 
les circumstàncies concorrents en el moment de la seva conclusió, si s’han 
celebrat mitjançant distribuidors automàtics o instal·lacions comercials 
automatitzades (art. 3.3. l)) i aquells en que hagi intervingut un funcionari 
públic que hagi garantit que el consumidor celebra el contracte seu abast 
jurídic (art. 3.3. i)). En ambdós casos, no es dóna ni la situació de pressió 
psicològica ni la sorpresiva que pretén eliminar la regulació.

D’altra banda, la inclusió de la regulació de les vendes realitzades amb 
consumidors requereix la realització d’un exercici previ respecte del 
contingut que efectivament hauria de ser incorporat al Llibre VI. En primer 
lloc, cal concretar si és o no necessari plasmar una definició de consumidor 
i empresari amb l’objectiu de delimitar l’àmbit d’aplicació de les normes 
específiques que regularan els contractes celebrats entre ells. Des del 
nostre punt de vista, situats en l’entorn de la regulació del contracte de 
compra-venda, considerem més adequat introduir un precepte indicatiu 
de l’existència de particularitats en la regulació quan el contracte s’hagi 
celebrat entre un empresari i un particular amb un propòsit aliè a la seva 
activitat comercial. El que defineix la relació de consum és la posició de 
l’empresari que, per definició, sempre serà qui actuï en el marc de la seva 
activitat comercial 14. En canvi, respecte de l’altra part contractual, és 
irrellevant la seva qualificació, perquè el que realment importa és la finalitat 
de l’adquisició. Així doncs, la compra-venda quedarà subjecta a les normes 
específiques que regulen les relacions de consum si la finalitat adquisitiva 
no és la d’incorporar el producte a una activitat professional, mentre que no 
ho farà si la finalitat de l’adquisició és aquesta. Hem de tenir en compte que 
la Directiva 2011/83 permet als Estats membres donar també cobertura a les 
adquisicions amb finalitat mixta (contractes amb doble finalitat, Cdo. 17, si 
bé no hi ha un clar reflex d’aquesta finalitat en la definició de consumidor 
que ofereix l’art. 2.1), sempre que sigui prevalent la finalitat aliena a 
l’activitat comercial. Des del nostre punt de vista, aquesta novetat serà font 
de conflictes en relació, sobretot, amb els contractes relatius a determinats 
productes i serveis de caràcter instrumental a l’activitat professional. El 
que ens sembla més interessant és que aquesta previsió representa un pas 
endavant en la regulació de les relacions de consum perquè fa encara més 
émfasi en la finalitat adquisitiva i no tant en la idea de contracte celebrat 

14 Cfr. Llácer Matacás, M.R.: “La revisión del acervo de consumo: la generalización del 
Derecho tuitivo y su relación con el Marco Común de Referencia”, Homenaje al Profesor 
Manuel Cuadrado Iglesias. Vol. I. pàg. 923 i ss.
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entre un consumidor i un professional 15. És cert que la Directiva continua 
definint el consumidor, però finalment el que serà rellevant per a determinar 
l’aplicació de la norma serà la finalitat adquisitiva 16.

15 Sembla que aquesta novetat permetrà superar la idea que el consumidor és mereixedor de 
protecció perquè o bé és la part contractualmente feble o bé perquè es tracta d’un no expert 
en la matèria. Aquesta segona opció és la que més s’aproxima a la idea de protecció de la 
finalitat adquisitiva, tot i que no es poden identificar. Sobre la consideración del consumidor 
com a no expert, vegeu Barral Viñals, I.: “Freedom of contract, unequal bargaining power 
and consumer la won unconscionability”, Unconscionability in European Private Transactions 
(Protecting the Vulnerable). Edited by Kenny, M., Devenney, J., Fox O’Mahony, L. Cambridge 
University Press, 2010, pàg. 53.

16 Al nostre parer, la insistència en delimitar l’àmbit d’aplicació de les normes de consum 
en funció d’un criteri subjectiu s’ha mostrat com a altament pertorbadora, fins i tot, per al 
propi legislador. En realitat, la pretensió del legislador sempre ha estat establir normes de 
control dels contractes d’adquisició de productes i/o serveis quan el subministrador és un 
professional i la finalitat de l’adquisició és aliena a l’activitat professional de l’adquirent. El 
legislador ha reflectit aquesta idea amb diverses expressions, com ara, destinatario final (art. 
2 LGDCU, 1984), personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional (art. 3 TRLGDCU), persona física que actúa con un propósito ajeno a su 
actividad empresarial o profesional (art. 5 LCDSF). No obstant, en ocasions s’aparta d’aquesta 
idea amb la finalitat d’endurir la responsabilitat del professional en atenció al sector del 
mercat en què desenvolupa la seva activitat, prescindint de la finalitat adquisitiva. És el 
cas, per exemple, dels viatges combinats, en què es els professionals que els comercialitzen 
han de complir les obligacions que la legislació vigent els imposa amb independència que el 
viatge combinat s’hagi contractat amb finalitas professionals o no (art. 152.1 g) TRLGDCU); 
en l’àmbit de les telecomunicacions en què s’ha estés la protecció que dispensa la normativa 
específica. En efecte, La normativa en matèria de telecomunicacions i comerç electrònic 
ofereix també definicions susceptibles de ser integrades en la protecció que les normes 
dispensen als consumidors o usuaris. Les referències normatives són dues: la LGT –i normes 
de desenvolupament– i la LSSICE. L’exposició de motius de la LGT destaca especialment que 
“En relación con la garantía de los derechos de los usuarios, la Ley recoge la ampliación de las 
prestaciones, que, como mínimo esencial, deben garantizarse a todos los ciudadanos, bajo la 
denominación de «servicio universal». Se incluye el acceso funcional a internet, ya incorporado 
anticipadamente por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico, y la posibilidad de que se ofrezcan opciones tarifarias especiales que 
permitan un mayor control del gasto por los usuarios. Además, se amplía el catálogo de derechos 
de los consumidores que sean personas físicas y usuarios reconocidos con rango legal”. Aquesta 
afirmació evidencia que la intenció del legislador és la de dispensar una protecció idèntica als 
consumidors que siguin persones físiques i als usuaris reconeguts amb rang legal. La lectura 
de l’articulat de la Llei palesa que aquests usuaris són aquells que la norma identifica com a 
usuaris finals. Així, per exemple, l’art. 8.1 es refereix a la salvaguarda de los derechos de los 
usuarios finales, l’art. 13.1 e) parla del control de preus per tal d’evitar que siguin excessius 
o evitar la compressió en detrimento de los usuarios finales, l’art. 16.7 s’hi refereix per 
atorgar als usuaris finals el dret d’accés a la numeració, l’art. 20 disposa expressament que es 
garantirà un servei de qualitat i que es tractaran las circunstancias en que las necesidades 
de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado, i l’art. 
22 es refereix al servei universal com aquell conjunt de serveis la prestació dels quals “se 
garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con 
una calidad determinada y a un precio asequible”. Cap dels preceptes transcrits fa esment 
al concepte de consumidor que, òbviament, s’ha d’entendre inclòs en l’expressió usuario 
final. El fet és que la LGT vol dispensar la mateixa protecció al consumidor i a l’usuari 
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En conclusió, considerem que el futur Llibre VI del Codi civil de Catalunya 
hauria de contemplar que les normes aplicables a les relacions de consum 
ho són en funció de la finalitat no professional de l’adquisició, entenent que 
aquesta finalitat també es compleix quan és mixta en el sentit exposat.

iii. les “especialitats” de la regulació

Arribats a aquest punt, podem plantejar un darrer interrogant: què cal 
incloure en la regulació de les vendes especials? Al nostre parer, només cal 
incorporar allò que sigui diferent de la regulació general de la compra-venda 
i tractar-ho després d’haver establert les normes d’aplicació general. Es tracta 
de fer una regulació el més integrada possible, evitant la separació per raons 
de la diferència d’entorn contractual.

D’altra banda, crec que hem de diferenciar allò que té transcendència 
administrativa d’allò que forma part del contingut contractual, incorporant 
només això darrer. Cal introduir només aquells aspectes que siguin 
mereixedors d’una sanció des del punt de vista civil, no des del punt de 
vista administratiu. Paral·lelament, s’ha de seleccionar la sanció o el remei 
pertinent a la vulneració comesa: no totes les mancances tenen o han de 
tenir el mateix abast.

Com hem dit a l’inici, el legislador català ha optat pel model alemany que 
l’any 2002 va incorporar al BGB les normes de regulació dels contractes de 

final. Aquesta afirmació té el seu suport més incontestable en l’art. 38, intitulat Derechos 
de los consumidores y usuarios finales. En el seu contingut, atorga un conjunt de drets que 
són exigibles indistintament per consumidors i usuaris finals, ja què no fa cap mena de 
distinció entre ambdues categories. Tanmateix, la LGT no dóna un concepte d’usuari final. 
Hem de consultar la normativa de desenvolupament, concretament el RD 899/2009, per 
trobar la definició. Segons l’art. 1.2 f) l’usuari final és “el usuario que no explota redes públicas 
de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, 
ni tampoco los revende”. Per tant, tot aquell subjecte que no té com a finalitat comercial 
pròpia el sector de les comunicacions electròniques, independentment que la contractació 
del servei es faci amb la finalitat d’usar-lo en el seu entorn professional o no. Seguidament 
l’art. 2 estableix quin és l’àmbit d’aplicació de la norma, tot disposant que “Serán titulares de 
los derechos reconocidos en este Real Decreto, en las condiciones establecidas en el mismo, los 
usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas. Los operadores estarán obligados 
a respetar los derechos reconocidos en esta disposición. Los derechos reconocidos en este Real 
Decreto son adicionales y compatibles con lo dispuesto en otras normas aplicables y, en especial, 
en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
y, asimismo, en la legislación dictada por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
competencias sobre protección general de consumidores y usuarios”. És a dir, com no podia ser 
d’una altra forma, atès que és una norma de desenvolupament de la llei, segueix la mateixa 
línia que la LGT en el sentit de considerar emparats per la protecció que dispensa a tot 
usuari final i no només al consumidor definit per l’art. 3 TRLGDCU. 
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consum. No obstant, aquesta incorporació no ha estat exempta de crítiques, 
sobretot perquè les normes que regulen aquests contractes són de difícil 
compaginació amb l’estil propi d’un Codi 17.

Pel que fa a la sistematització de les normes de consum, compartim amb 
Llácer l’opinió que cal tenir present que els tipus contractuals, els requisits 
de perfecció contractual, són el substrat bàsic, i les disposicions de consum 
els presuposen i procuren altres objectius 18. Així, cal aprofitar els recursos 
que ofereix el Dret contractual general i acomodar en ells les especialitats de 
les normes de consum 19.

Arribats a aquest punt ens hem de plantejar una altra qüestió. Hi ha un 
conjunt de normes que fan referència a aspectes generals de la contractació 
amb consumidors i que es reiteren en totes les normes de regulació dels 
contractes de consum, com ara la informació precontractual taxada, la 
forma escrita, etc… Des del nostre punt de vista, tots aquests aspectes s’han 
d’incorporar a la regulació general dels contractes i evitar la reiteració 

17 Ho destaca Ebers, M.: “La reforma y europeización del Derecho alemán de obligaciones”, 
La armonización del Derecho de obligaciones en Europa. Coord.: Ferran Badosa Coll-Esther 
Arroyo i Amayuelas. Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2006, pàg. 68: “A la hora de transponer 
las directivas sobre el consumo, el legislador alemán ha generalizado sus previsiones, de 
manera que éstas se aplican ahora tanto a las compraventas entre particulares como a las 
comerciales. Ello entraña el peligro de que le transposición de las reglas sobre contratos de 
consumo a las ventas mercantiles acabe petrificando el Derecho, sobre todo en relación con 
el control de las condiciones generales de la contratación”. Vaquer Aloy, A,: “La codificación 
del Derecho patrimonial en Cataluña: en busca de modelos comparados”, La Notaria, 
núm. 11-12, novembre-desembre 2001 (pàg. 86): “También ha merecido un buen número 
de críticas la incorporación al BGB de las leyes especiales en materia de protección de los 
consumidores y usuarios. En general, se ha señalado que estas leyes, que en su mayoría 
son transposición de Directivas comunitarias, se compadecen mal en su lenguaje, estilo y 
concepto con los preceptos del Código civil; los preceptos de éste contienen una formulación 
abstracta, frente al caràcter detallista de las leyes especiales (nota 143: Además, se añade que 
las tres Directivas europeas de referencia son muy distintas entre sí para ser incorporadas 
conjuntamente). Por otra parte, y desde un punto de vista sistemàtico, se señala que con la 
integración en el Código civil se pierde la perspectiva de la especialidad de la normativa 
protectora de los consumidores y usuariso en relación con el derecho civil general”

18 Llácer MAtacás, M.R.: “ Obligaciones vinculadas…”, cit., pàg. 178. La autora aboga per 
l’obtenció d’un ampli consens per tal d’aconseguir la integració de les normes de consum 
en un Codi civil. En aquest sentit, recorda Llácer que “…el acto de consumo representa una 
especialidad relativa (no tendría demasiado sentido construir un estatus particular sobre una 
realidad expansiva que no distingue grupos sociales) y no debe descartarse una interacción 
e incluso la posibilidad de una expansión hacia eld erecho civil común, en particular en los 
ordenamientos de raíz latina (implicaciones de la buena fe en la contratación, remodelación 
del concepto y de la dinàmica del cumplimiento contractual introduciendo deberes de 
información o expandiendo el concepto de conformidad)” (pàg. 179). 

19 P. ex., com suggereix Morales Moreno, A.M.: La modernización del Derecho de obligaciones. 
Cizur Menor. Ed. Thomson-Civitas, 2006, pàg. 235, es pot recórrer a la bona fe com a eina 
d’integració de la publicitat en el contracte.



Mariló Gramunt Fombuena176

innecessària cada cop que es reguli un contracte de consum. El Codi civil 
és l’instrument idoni per a fer-ho, així com per a preveure la reacció de 
l’ordenament jurídic front la vulneració d’aquests deures 20.

Com hem apuntat, la Directiva destaca que la seva principal finalitat es 
referir-se únicament als aspectes essencials del Dret contractual relatiu als 
drets dels consumidors sense interferir en conceptes més generals de Dret 
contractual. Quins són aquests aspectes essencials del Dret contractual? 
Es tracta d’allò a què inicialment ens hem referit com a “especialitats” 
dels contractes celebrats mitjançant les tècniques de comercialització 
esmentades. Des del nostre punt de vista, i dit ara de forma molt 
resumida, les especialitats fan referència als aspectes següents: informació 
precontractual, forma del contracte (interna i/o externa), facultat de desistir, 
translació del risc, sancions derivades de l’incompliment de les obligacions 
imposades al comerciant.

a) Informació precontractual. En la nostra opinió, tota la informació relativa 
a la fase precontractual (art. 5 i 6 Directiva) hauria de ser inclosa en la 
regulació dedicada a la formació del contracte. Així ho fa, per exemple, 
la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones 
y Contratos 21. Tanmateix, crec que la fórmula adoptada per la Directiva 
per a la incorporació d’aquestes normes és més adequada, tota vegada que 
aglutina uniformement, la informació exigible en tots els contractes derivats 
d’aquestes formes de comercialització. Una altra cosa és la reacció prevista 
per l’ordenament en cas de vulneració del deure d’informar. La legislació 
vigent no és homogènia en aquest àmbit. Preveu diversos tipus de recursos 
o sancions en funció de la infracció: des de la integració del contracte en 
detriment del professional incomplidor (art. 21 de la Llei de Crèdit al Consum 
i art. 8 de la Llei de Venda a Terminis de Béns Mobles) 22, a la resolució 
contractual (art. 10.2 LATBI).

20 En aquest sentit, destaca Llácer Matacás, M.R.: “Obligaciones vinculadas…”, cit., pàg. 
164, el paper que juguen aquests deures.

21 Boletín de Información del Ministerio de Justicia. Enero 2009.

22 Cfr. Llácer Matacás, M.R.: “Obligaciones vinculadas…”, cit., pàg. 166, palesa que aquest 
casuísme s’allunya de la dinàmica habitual de les obligacions patrimonials: exigibilitat, 
resolució i indemnització per danys i perjudicis, i tot i reconéixer que la coactivitat sempre 
és necesaria, com configurar-la és una altra qüestió. En relació amb el tema de la informació 
prèvia i el seu abast divers, vegeu també Arroyo i Amayuelas, E.: “Panorámica (parcial) 
del acquis communautaire de contratos: ¿Punto de partida para el legislador catalán?”, La 
armonización del Derecho de obligaciones en Europa. Coord.: Ferran Badosa Coll-Esther 
Arroyo i Amayuelas. Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2006, pàg. 108 i ss.
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b) Forma interna/externa 23. Ens referim a la necessitat que el contracte 
estigui dotat d’un contingut mínim (p.ex., art. 8 de la Directiva, en el cas dels 
contractes a distància) o bé documentat en forma escrita (art. 7 Directiva). 
En qualsevol cas, aquestes disposicions haurien de trobar-se reflectides 
entre les normes relatives a la formació del contracte (forma interna) o a 
la seva documentació (forma externa), així com les normes sancionadores 
del defecte de forma que haurien de ser homogènies per a tot contracte de 
consum, superant així l’actual casuística en funció del tipus de contracte 
celebrat.

c) Facultat de desistir. La regulació d’aquesta facultat hauria de figurar 
entre les disposicions generals que hauran d’establir-se per al conjunt de les 
relacions de consum. En aquest sentit, fora desitjable una regulació comuna 
del dret de desistiment similar a la que fa el TRLGDCU (art. 68 i ss), però, a 
diferència d’ell, precisant en aquesta mateixa seu les especialitats relatives 
als contractes celebrats a distància o fora d’establiment comercial, en allò 
que sigui necessari.

d) Translació del risc. L’art. 20 de la Directiva conté una norma de protecció 
dels consumidors en matèria de risc per la pèrdua o deteriorament del bé 
adquirit, determinant que aquest risc no es trasllada al consumidor fins 
que aquest o el tercer que ell hagi indicat (no el transportista, llevat que el 
consumidor hagi contractat directament amb ell el transport) hagi rebut 
la possessió del bé. Aquesta és una qüestió que hauria d’incorporar-se a la 
regulació del risc en la compra-venda, de manera que la seva seu hauria de 
ser la disposició que s’ocupi de la distribució del risc en la compra-venda 
introduint, si s’escau, una particularitat concreta per a aquests contractes, 
segons quin sigui el criteri general finalment adoptat pel legislador del Codi 
civil de Catalunya.

e) Sancions derivades de l’incompliment de les obligacions imposades al 
comerciant. S’hauran de preveure diferents tipus de sancions en funció del 
defecte advertit, sigui quina sigui la fase del procés de contractació en què 
la mancança s’hagi produït, perquè no tots els defectes o incompliments 
presenten la mateixa intensitat des del punt de vista de l’eficàcia del 

23 Respecte dels conceptes de forma interna i forma externa vegeu Arroyo Amayuelas, E.; 
“Qué es forma en el derecho contractual comunitario de consumo?”. ADC, T. LXI, 2008, Fasc. 
II, pàg. 540, segons la qual: “La forma en el proceso contractual incluye tanto el contrato 
como la información que el empresario tiene el deber legal de proporcionar. En ambos se 
debe distinguir entre la «forma interna» y la «forma externa». La primera es la organización 
del contenido; la segunda, el medio a través del cual éste se exterioriza (oral o escrito y, 
dentro de éste, público o privado). En los dos sentidos o acepciones se debe tener en cuenta 
si la forma es libre o exigida por la ley”.
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contracte 24. P.ex., si el defecte d’informació és susceptible d’integrar un 
supòsit d’error en el consentiment, la sanció hauria de ser l’anul·lació 
del contracte; si la informació que no s’ha inclòs fa referència al sistema 
de tractament de les reclamacions (art. 6.1 d) de la Directiva), potser la 
sanció hauria de passar per possibilitar l’exercici de l’acció de reclamació 
d’indemnització de danys, si aquests s’han produït o, millor encara, tipificar-
ho, fora del CCCat, com una infracció administrativa, sense repercusió 
en si falta la informació relativa a la durada del contracte (art. 6.1 n) de 
la Directiva), ens inclinaríem per atorgar al consumidor la possibilitat 
d’exercitar l’acció de resolució del contracte.

Resten altres aspectes que també poden originar alguna especialitat 
normativa. Seria el cas, per exemple, de la determinació del lloc de celebració 
del contracte. En aquest cas, també la seu regulatòria hauria de ser la norma 
que s’estableixi amb caràcter general, on s’hauria de contemplar qualsevol 
especialitat relativa als contractes de referència. Per exemple, la Propuesta de 
Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos inclou 
en l’art. 1258 –dedicat al lloc de celebració del contracte L’avantprojecte 
espanyol sembla adoptar un criteri mixt (p.ex., art. 1.258, lloc de celebració 
del contracte–, una norma pròpia de la contractació a distància, però no en el 
cas de la contractació fora d’establiment perquè li dedica un precepte propi 
(art. 1265). Considerem necessari evitar aquest tipus de duplicitats de seus 
normatives i incorporar en les disposicions generals tot allò relatiu al lloc de 
celebració dels contractes.

iv. a mode de conclusió

Des del nostre punt de vista, i recollint el que ja apuntàvem inicialment, 
el Codi civil de Catalunya hauria de fugir d’una regulació d’aquests tipus 
de contractes basada en l’especialitat de la tècnica de comercialització de 
béns i serveis i optar, en canvi, per una regulació horitzontal basada en el 
traçat de l’iter contractual, contemplant totes les qüestions relatives als 
diversos aspectes que convé dotar de regulació específica en la seva seu 
corresponent. Pensem que aquesta opció representa la més harmònica i 
adequada a l’esperit d’un Codi civil que, en definitiva, pretén proporcionar 
un instrument sistemàtic i unitari, en aquest cas, a les relacions contractuals. 
Fer-ho d’una altra manera pot abocar novament al solapament normatiu 
o, si més no, a la dispersió normativa, tal i com es produeix amb excessiva 
freqüència en la legislació actual.

24 De fet, la normativa vigent ja contempla una diversa intensitat en la sanció de les diferents 
mancances advertides. Un repàs exhaustiu de la diversa tipologia de sancions es pot veure a 
Llácer Matacás, M.R.: “Obligaciones vinculadas…”, cit., pàg. 165. 
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