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ConfiguraCió i tipologia dels 
ContraCtes de serveis: una proposta per 

a Catalunya des del marC europeu

Esther Arroyo Amayuelas

Professora titular de Dret civil 
Universitat de Barcelona*

Sumari I. Introducció. II. La lògica del mercat: sectors econòmics 
d’activitat en detriment de tipus contractuals específics. III. La 
lògica del Dret privat: la recerca d’un possible contingut de la 
prestació de serveis en les tipologies contractuals nacionals. 
1. De la locatio conductio com a contracte unitari a la pluralitat de 
contractes per raó del tipus de prestació. 2. Els diversos índexs del tipus: 
la dualitat “dependència/independència” i “activitat/resultat”. 3. La 
coexistència de tipus especials: mandat i dipòsit. IV. Un dret general 
dels contractes de serveis a Europa: el dcfr. 1. Dels PEL SC al DCFR. 
2. Perspectiva general de la regulació. 3. Distinció entre el contracte de 
serveis (construcció) i el contracte de compra-venda. V. El contracte de 
serveis en la futura regulació del Llibre VIè CC Cat. 1. Terminologia. 
2. Sistemàtica i continguts d’una part general del contracte de serveis. 3. 
Zones encara grises. VI. Reflexions finals.

i. introducció

Els contractes de serveis conformen una matèria de difícil enquadrament 
normatiu i sovint força enrevessada perquè els conceptes són polisèmics i 
en el seu estudi conflueixen una pluralitat de perspectives. D’entrada cal 
preguntar-se si és possible parlar d’un concepte de servei en abstracte que 
permeti reconduir a un únic tipus contractual la pluralitat de prestacions 
que, tenint per objecte una obligació de fer, són objecte de negociació en la 
vida diària. D’altra banda, cal tenir en compte que els ordenaments jurídics 
regulen tipus contractuals específics que jurídicament no reben el nom de 
contractes de serveis, però realment contemplen la prestació d’un servei com 
a obligació característica d’una de les parts.

* El treball forma part del projecte de recerca MICINN DER2008-02325 i s’emmarca en les 
activitats del Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya 2009 SGR 221.
Es lliura per la seva publicació en data 31 de gener de 2011. 
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Les pàgines que segueixen es limiten a suggerir algunes idees en la línia 
de determinar com s’hauria de definir el contracte de serveis a Catalunya, 
si caldria delimitar-lo respecte del contracte d’obra, si algun dels contractes 
tradicionalment exclosos s’haurien d’entendre compresos en la diversa 
tipologia de les prestacions (vgr. dipòsit, mandat), o quins criteris haurien 
de permetre tipificar com a venda o servei els contractes que incorporen 
elements d’un i altre i també del contracte d’obra (els anomenats contractes 
mixtos). En part, aquestes són algunes de les reflexions que han centrat 
l’atenció del grup de treball que es va crear en el si de l’Observatori de Dret 
Privat de la Generalitat de Catalunya, a finals de l’any 2009, amb la finalitat 
de regular el contracte de serveis en el futur Llibre VIè CC Cat. 1

Per situar les coses és imprescindible explicar, a grans trets, quina és 
la perspectiva que ofereix el Dret comunitari, els ordenaments jurídics 
nacionals i, en particular, la regulació innovadora del Projecte acadèmic de 
Marc Comú de Referència (en endavant en les sigles en anglès, DCFR). 2 La 
necessitat de tenir en compte aquestes fonts en l’harmonització del dret dels 
contractes de serveis a Europa és indubtable 3, però la perspectiva que aquí 
s’adoptarà és la de la major o menor utilitat que poden tenir de cara a la seva 
regulació en el Dret civil català.

ii. la lògica del mercat: sectors econòmics d’activitat en 
detriment de tipus contractuals específics

L’art. 57 TFUE (antic art. 50 TCE) considera que és servei la prestació 
realitzada a canvi d’una remuneració, sempre que no s’hagin d’aplicar 

1 Grup liderat pel Prof. Josep Ferrer (UPF) i també integrat per la Prof. Miriam Anderson 
(UB), el Prof. Carlos Gómez (UPF) i jo mateixa. A tots ells em cal agrair i, especialment, a 
la Prof. M. Anderson, alguns aclariments ex post i al Prof. Badosa la seva particular visió en 
torn a alguns temes especialment conflictius en la doctrina. Altres comentaris puntuals, 
prèvia lectura d’algun esborrany d’aquest text, els dec als Prof. A. Vaquer i L. Arnau.
2 Vid. la regulació, sense comentaris, a C. Von BAR – E. CLIVE – H. SCHULTE-NöLkE et 
alii (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common 
Frame of Reference (DCFR). Outline Edition, Sellier, Munich, 2009.
3 La necessitat d’harmonitzar aquesta matèria es pot llegir en la Comunicació de la Comissió 
al Consell i al Parlament europeu, d’11 de juliol de 2001, sobre derecho contractual europeo 
(COM(2001) 398 final; DO C 255, de 19 de setembre de 2001), especialment, paràgrafs 13, 30. 
També, en la Comunicació de la Comissió, de 12 de febrer de 2003, al Parlament Europeu i al 
Consell: “Un derecho contractual europeo más coherente - Plan de acción» (COM(2003) 68 
final; DO C 63 de 15 de març de 2003), paràgraf 63 a. Posteriorment, existeix una resolució 
de 23 de juliol de 2007, del Parlament europeu, sol·licitant l’adopció d’una regulació de les 
obligacions dels prestadors de serveis transfronterers (2006/2049(INI)). Ara bé, el Llibre 
Verd de la Comissió, sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para 
consumidores y empresas (Brusel·les, 1.7.2010, COM(2010)348 final) mostra les seves cauteles a 
l’hora d’emprendre una regulació general dels contractes de serveis a Europa (epígraf 4.3.3).
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preferentment les disposicions relatives a la lliure circulació de mercaderies, 
capitals i persones i, a aquest efecte, n’assenyala el seu potencial abast. 4 El 
precepte serveix, doncs, per a delimitar l’àmbit respectiu de les llibertats 
comunitàries 5, però això ja indica que la definició que proporciona no sempre 
pot ésser generalitzada a d’altres àmbits 6 i, sobretot, que és insuficient per a 
bastir una regulació de Dret privat.

El mateix pot dir-se la Dir. 2006/123, sobre serveis en el mercat interior. 
Segons l’art. 4.1, és servei qualsevol activitat econòmica per compte propi, 
prestada a canvi d’una remuneració, contemplada en l’art. 50 TCE (= art. 
57 TFUE) (Atès 17, 34). 7 Aquesta proposició va més enllà que l’anterior, 
en excloure expressament els serveis prestats en règim de dependència. 8 

4 Art. 57 TFUE: “[C]on arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las 
prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que 
no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y 
personas. // Los servicios comprenderán, en particular: a) actividades de carácter industrial; 
b) actividades de carácter mercantil; c) actividades artesanales; d) actividades propias de las 
profesiones liberales.// Sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo al derecho de 
establecimiento, el prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, 
ejercer temporalmente su actividad en el Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación, 
en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales”.
5 Vid. STJCE 29 abril 1999, C – 224/97, Ciola, que parteix de la base que el lloguer de ports 
d’amarrada per embarcacions té la consideració de prestació d’un servei. La STJCE 21 de 
març de 2002, Assumpte C-451/99, Cura Anlagen, par. 58, considera prestació de serveis 
l’arrendament financer de vehicles i, per tant, entén aplicables al litigi els art. 49-55 CE 
i no els preceptes corresponents a la lliure circulació de mercaderies i, en concret, els 
art. 28-31 CE: “[…] cabe precisar que el arrendamiento financiero constituye un servicio 
en el sentido del artículo 50 CE. En efecto, consiste en una prestación económica que 
se realiza a cambio de una remuneración. El hecho de que esta actividad implique la 
entrega de mercancías por el arrendador al arrendatario, en este caso un vehículo, no 
puede invalidar dicha calificación en la medida en que la entrega no versa tanto sobre 
las propias mercancías como sobre su uso por parte del arrendatario, puesto que dichas 
mercancías siguen siendo propiedad del arrendador.” Sobre aquesta sentència, a propòsit 
de la (deficient) definició que proporciona el DCFR (infra IV 2.1), vid. S. WHITTAkER, 
“Contracts for services in English Law and in the DCFR”, a R. ZIMMERMANN (Hrsg.), 
Service Contracts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, [pàg. 115-147], pàg. 140-147. El leasing 
és definit com a prestació d’un servei auxiliar de l’activitat bancària en l’art. 120 Dir. 
2006/48, de 14 de juny, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición) [DOUE L 177, de 30 de juny de 2006].
6 Concretament, a l’efecte de determinar la competència judicial internacional, ex art. 5.1 b 
Reglament 44/2001. Vid. STJCE 23 d’abril de 2009, Assumpte C- 533/07, Falco Privatstiftung, 
esp. par. 28-31 i 33-36. 
7 En la Llei espanyola de transposició, vid. art. 3.1 L. 17/2009. Per a una perspectiva general 
d’aquesta norma, C. GÓMEZ LIGÜERRE, “L. 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 24 de noviembre de 2009)”, Anuario de 
Derecho Civil (= ADC), 2010, 3, pàg. 1345-1348.
8 Vid. el Manual de la Comissió per a la transposició de la Dir. 2006/123, pàg. 10: “[P]ara 
que una actividad constituya servicio ha de ser realizada por un prestador (que puede ser 
persona física o jurídica) al margen de un contrato de trabajo”. Se segueix la STJCE de 12 de 
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Però la seva finalitat continua essent facilitar l’eliminació d’obstacles per a 
crear un mercat competitiu entre els Estats membres i la lliure circulació 
transfronterera dels prestadors de serveis.

Ambdues definicions tenen en comú que identifiquen l’expressió “prestar 
un servei” amb una activitat econòmica i remunerada 9 en qualsevol sector 10 

excepte els específicament assenyalats en l’art. 2.2. 11 Sens dubte, es tracta de 
sectors d’activitats que poden desdoblar-se en tipus contractuals diversos 12, 
però el que ara importa assenyalar és que jurídicament no existeix una 
categoria genèrica o un contracte arquetípic de prestació de serveis del qual 
aquells s’esqueixarien segons la lògica del Dret privat. Tot el contrari, el 
Dret comunitari es regeix per la lògica del mercat i, per tant, els “serveis” 
només existeixen com a categoria econòmica. 13 En definitiva, no és el mateix 

desembre de 1974, Assumpte C- 36/74, Walrave (par. 23). L’art 1.6 especifica que la Directiva 
no afecta el Dret laboral o de la Seguretat social que els Estats membres apliquin d’acord 
amb la legislació nacional (adde Atès 7 final, 13, 14, 40, 86). El Manual és consultable a: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_es.pdf 
(data de consulta, setembre 2010).
9 STJCE 27 de setembre de 1988, Assumpte 263/86, Humbel: “[L]a característica esencial de 
la remuneración reside en el hecho de que esta última constituye la contrapartida económica 
de la prestación que se discute”. No importa, però, que la contraprestació sigui abonada per 
qui rep el servei o per un tercer. Així, STJCE 26 d’abril de 1988, Assumpte 352/85, Bond van 
Adverteerders; STJCE 13 de maig de 2003, Assumpte C-385/99, Müller Fauré; STJCE 12 de 
juliol 2001, Assumpte C-157/99, Smits y Peerbooms. Totes les sentències són esmentades en el 
Manual citat en n. 8, pàg. 9. 
10 Vid. el Manual citat en n. 8, pàg. 10-11: “[S]in ánimo de exhaustividad, pueden 
mencionarse como ejemplos de servicios contemplados en la Directiva los siguientes: las 
actividades de la mayoría de las profesiones reguladas (como asesores jurídicos y fiscales, 
arquitectos, ingenieros, contables, peritos), los servicios de los artesanos, los servicios a 
empresas (como los de mantenimiento de oficinas, consultoría de gestión, organización de 
eventos, cobro de deudas, publicidad y selección de personal), las tareas de distribución 
(incluido el comercio minorista y mayorista de bienes y servicios), los servicios en el campo 
del turismo (como los que prestan las agencias de viaje), los servicios de ocio (como los 
que prestan centros deportivos y parques de atracciones), los servicios de construcción, los 
de instalación y mantenimiento de equipos, los servicios de información (como portales 
de Internet, agencias de noticias, editoriales, actividades de programación informática), 
los servicios de alojamiento y restauración (como los que prestan hoteles, restaurantes, 
empresas de comidas a domicilio), los servicios en el área de la formación y la educación, los 
servicios de alquiler.”
11 Per les raons que ho justifiquen, vid. Manual citat en n. 8, pàg. 11 ss.
12 Per a la diferencia entre “sector econòmic d’activitat” i “tipus contractual”, STJCE de 10 
de març de 2005, Assumpte C-336/03, EasyCar.
13 Expressament, l’Atès 90 Dir. 2006/123 estableix que: “[L]as relaciones contractuales 
entre el prestador y el cliente […] no deben estar sujetas a la presente directiva”. La directiva 
tampoc afecta a les normes de Dret Internacional Privat (art. 3.2, 17.15). Tanmateix, la norma 
comunitària imposa deures contractuals d’informació en l’art. 22 que, a més, no regeixen 
només en els contractes amb consumidors encara que aquests siguin expressament esmentats 
en l’Atès 7. Sobre el particular, vid. M. SCHMIDT-kESSEL, “Die Informationspflichten des 
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prestar un servei, entès aquest com a activitat econòmica, que estar vinculat 
contractualment a la prestació d’un servei, entesa aquesta prestació com a 
obligació de fer, exigible jurídicament per l’altre part contractual, empresari 
o consumidor.

En l’àmbit contractual, altres directives descriuen el servei de forma 
negativa, per allò que no és 14: això és, és servei allò que no pot qualificar-
se de venda. 15 Això fa que entre els primers s’hi comptin, per exemple, els 
de cessió de l’ús d’una cosa, com ara l’arrendament de béns immobles 16 o 
mobles 17. I, de nou, el fet que un determinat contracte sigui considerat “de 

Dienstleisters nach der Dienstleistungsrichtlinie”, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 
2008, 2, pàg. 63-70. En la mateixa línia, tot assenyalant també altres regles d’aquesta norma 
que poden impactar en el Dret contractual, M. SCHAUER, “Contract Law of the Services 
Directive”, European Review of Contract Law ( = ERCL), 2008, 1, pàg. 1-14.
14 Sobre el particular, F. MöSLEIN, “Dienst(leistungs)vertrag”, a J. BASEDOW – k.J. HOPT 
– R. ZIMMERMANN (Hrsg,), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, I, Tübingen, 
Möhr Siebeck, 2009, [pàg. 313-316], pàg. 313-314.
15 Vid. EM 7, Propuesta de Directiva sobre Derechos de los consumidores, de 8 d’octubre 
de 2008 (PDDC): “ventas [...] de bienes o prestar servicios […]”; EM 27: “[…] entregado los 
bienes o [...] prestado íntegramente los servicios”; EM 48: “si los bienes se han vendido o 
los servicios se han prestado”. Contraposició que s’aprecia igualment en els art. 2.6, 2.8 
PDDC. En conseqüència, l’art. 2.5 defineix el “contracte de serveis” com “todo contrato, 
con excepción de un contrato de venta, por el que el comerciante presta un servicio al 
consumidor”. També el decaigut Projecte de Directiva sobre responsabilitat dels prestadors 
de serveis presentat l’any 1990 per la Comissió europea (COM(90) 482 final), excloïa de la 
prestació de serveis els que tenien per objecte exclusiu la fabricació de béns o la transmissió 
de drets reals o de propietat intel·lectuals. Cito la norma a partir de la transcripció que 
proporciona J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, a J. GHESTIN (dir.), Traité de Droit 
Civil, Paris, LGDJ, 2001, núm. 32104, pàg. 1245. En un altre ordre de consideracions, la 
doctrina observa la impropietat amb què sovint s’empra l’expressió “venda de serveis” per 
part del legislador nacional i europeu i els jutges nacionals i alerta de l’impacte que això pot 
tenir sobre la tipificació dels contractes, B. TRIGO GARCÍA, “Derecho contractual europeo, 
fragmentación y legislación sectorial. La contratación a distancia, un caso paradigmático”, 
a E. BOSCH CAPDEVILA (dir.), Derecho contractual europeo, Barcelona, Bosch, 2009, [pàg. 
581-597], pàg. 594-597. 
16 Així, art. 3.1, quart guió, Dir. 97/7, de 20 de maig (DOCE L 144, de 4 de juny de 1997); art. 
3.2 a Dir. 85/577, de 20 de desembre (DOCE L 372, de 31 de desembre). Vid. C. WENDEHORST, 
“Das Vertragsrecht der Dienstleistungen im deutschen und künftigen europäischen Recht”, 
Archiv für die Civilistische Praxis, 2006, 206, [pàg. 205-299], pàg. 211, n. 19. 
17 Amb la finalitat d’excloure el dret de desistiment del consumidor, la STJCE 10 març 
2005 EasyCar (supra n. 12) considera que un contracte conclòs a distància d’arrendament 
de vehicles és un contracte de subministrament de serveis de transport. Porta a col·lació 
la sentència, a propòsit dels diferents mètodes interpretatius del TJCE i els juristes 
nacionals, i les dificultats que això comporta per a la construcció d’un dret privat europeu, 
S. WHITTAkER, “The Interpretation of Concepts in European Private Law”, a k. BOELE-
WOELkI - W. GROSHEIDE (eds.), The future of European Contract Law. Essays in Honour of 
Ewoud Hondius, The Netherlands, kluwer, 2007, [pàg. 333-345], pàg. 340-345. En aquesta 
línia, abans, molt crític amb la sentència, S. CÁMARA LAPUENTE, “Tipos contractuales, 
excepciones sectoriales y metodología hermenéutica del derecho de consumo según 
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serveis” en un determinat context, no significa que també ho hagi de ser en 
un altre de diferent. 18

Addicionalment, la qualificació com a venda o servei pot dependre de 
circumstàncies tals com la naturalesa del bé, això és, segons aquest sigui o 
no corporal o tangible. Vgr. si el client sol·licita en un contracte a distància 
vídeos, música i programes informàtics que l’empresari li envia per correu 
postal en un CD, la naturalesa tangible del producte permetria entendre 
que estem davant d’una venda de béns. En canvi, si es subministren per via 
electrònica i es descarreguen en l’ordinador del consumidor (bé incorporal), 
tal vegada podria pensar-se en la prestació d’un servei. La qüestió pot ser 
important a l’hora de regular el dret de desistiment. 19 

La raó d’aquesta ambigüitat en les definicions és que cada norma amplia o 
restringeix els conceptes i/o la seva interpretació segons un criteri teleològic, 
que menysprea la tipologia contractual en benefici de l’eficiència o utilitat de 
la regulació de determinats àmbits d’activitat comercial segmentats a priori 
i ad hoc. No ha d’estranyar, doncs, que “el comerç de béns i serveis” sigui 
qualificat de servei tout court a l’efecte d’interpretar la Dir. 123/2006: el punt 
de vista prevalent és el del professional que conclou contractes en l’activitat 
comercial de què es tracti i no el tipus concret de contracte que s’arribi a 
celebrar.

la jurisprudencia comunitaria: “easyCar” o el desistimiento en el alquiler a distancia de 
vehículos (Sentencia TJCE de 10 de marzo de 2005, Asunto C-336/03)”, Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada, 2006, 9, pàg. 375-405. 
18 Així, la interpretació que consisteix en considerar “servei de transport” el lloguer de 
vehicles (supra n. 17), en canvi no serveix per a considerar exclòs de l’àmbit d’aplicació 
de la Dir. 2006/123 aquest específic contracte (art. 2.2 d): “[L]a exclusión [...] abarca los 
servicios de transporte que entren en el ámbito de aplicación del título V del Tratado CE. En 
consecuencia […] no abarca los servicios que no son propiamente de transporte, como los 
prestados por [...] alquiler de automóviles […].” 
19 Expressament, EM 34 PDDC: “[…] en los contratos a distancia para la prestación de servicios 
cuya ejecución comience durante el plazo de desistimiento (por ejemplo, archivos de datos 
descargados por el consumidor durante dicho plazo), sería injusto permitir al consumidor 
desistir del contrato después de haber utilizado de forma total o parcial el servicio. Por 
tanto, el consumidor debe perder su derecho de desistimiento si la ejecución del contrato 
empieza con su acuerdo expreso previo.” En la PDDC el subministrament de fitxers on line 
és un contracte de serveis, tota vegada que la prestació no recau sobre un bé, en el sentit 
que la norma el defineix: “todo artículo mueble corpóreo” (art. 2.4). Ara bé, en la mesura 
que la definició de “bé” és inclosa en la de “producte” i aquesta considera tota mena de 
béns, corporals o no, i de serveis (“todo bien o servicio, incluidos los bienes inmuebles, los 
derechos y las obligaciones”, art. 2.12 PDDC; id. IV E 1:101, 2 DCFR), la dada terminològica 
deixa de ser rellevant a l’hora de tipificar el contracte com de venda o serveis. Efectivament, 
en la PDCC, un contracte de venda o de serveis recau, generalment, sobre “productes” (vgr. 
art. 5, 11.3, 32.2).
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iii. la lògica del dret privat: la recerca d’un possible 
contingut de la prestació de serveis en les tipologies 
contractuals nacionals

Fer una definició precisa del contracte de serveis en el Dret comparat és 
complicat, perquè no hi ha una definició del tipus que doni cabuda a la 
multiplicitat de significats de “servei” en els diversos ordenaments jurídics, 
ni que per si mateixa sigui indicativa de la varietat de contractes que hom 
pot entendre compresos, molts d’ells, d’altra banda, fruit de l’autonomia de 
la voluntat i/o de creació jurisprudencial. El DCFR suposa un salt qualitatiu 
important, perquè, amb bona dosi d’imaginació jurídica, pretén posar ordre 
i sistemàtica a una matèria que, com es veurà, no es presenta uniformement 
en els ordenaments jurídics europeus.

1. de la locatio conductio com a contracte unitari a la 
pluralitat de contractes per raó del tipus de prestació

En el Dret romà, la locatio conductio era un únic contracte bilateral i onerós 
que agrupava diverses prestacions: locatio conductio rei (cosa), operis (obra), 
operarum (treball). La tripartició s’utilitza per raons didàctiques, però els 
juristes romans no la contemplaven. Efectivament, malgrat la diversitat de 
transaccions, el contracte tenia una naturalesa unitària: l’important era la 
determinació de la contraprestació, en un contracte bilateral d’intercanvi no 
tipificat com a compra-venda, quan la prestació d’una de les parts consistia 
en diners. Es tractava de saber qui havia de pagar el preu i a canvi de quina 
prestació. 20 El locator s’obligava a posar a disposició del conductor un bé, 
o a si mateix, o l’execució d’un treball, per tal que el conductor se’n servís 
en la forma establerta en el contracte o dugués a terme una obra idònia 
per aconseguir un determinat resultat. Per bé que els juristes romans no 
desconeixien la diferència tècnica i les repercussions econòmiques de les 
diverses prestacions -i n’extreien conseqüències en termes de responsabilitat 
per incompliment o impossibilitat de la prestació- el que interessa tenir 
present és que no diversificaven la locatio en diversos contractes. 21

Aquesta diversificació només s’apreciarà molt més tard amb la dualitat 
locatio conductio rei i locatio conductio operae a la que al·ludeixen els 

20 R. ZIMMERMANN, The Law of Obligations. Roman foundations of the Civilian Tradition, 
Cambridge University Press, 1996, pàg. 338; A. D’ORS, Derecho privado romano, Pamplona, 
Ediciones de la Universidad de Navarra, 19835, § 500, pàg. 563, n. 1; G. PUGLIESE, “Locatio-
conductio”, a J. PARICIO (dir.), El Derecho romano de obligaciones. Homenaje al Profesor José 
Luis Murga, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, [pàg. 596-610], pàg. 601; 
WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 215-216.
21 ZIMMERMANN, The Law, pàg. 339-340.
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juristes de l’usus modernus pandectarum i els ius naturalistes. La virtualitat 
d’aquesta nova sistemàtica és que permetrà tractar separadament dues 
prestacions distintes: d’una banda, l’arrendament de coses i de l’altra -però 
conjuntament- el d’obra i servei. Serà posteriorment la pandectística la que 
definitivament consolidarà la tripartició: locatio rei, operarum, operis.  22

L’aproximació tipològica a les diverses prestacions quedarà ref lectida 
en la tradició jurídica de cada país, però amb presentacions distintes 
que, en molts casos, actualment són fruit de successives reformes. 23 
En alguns codis antics, en el contracte d’obra queda subsumida la 
prestació que consisteix en realitzar un servei (França 24, Itàlia CC 

22 Sobre el particular, amb més detall, H. COING, Derecho privado europeo, I, Madrid, 
Fundación Cultural del Notariado, 1996, § 88, pàg. 575; ZIMMERMANN, The Law, pàg. 338; 
WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 216-217; F. RANIERI, “Dienstleistungsverträge: 
Rechtsgeschichte und die Italienische Erfahrung”, a R. ZIMMERMMANN (Hrsg.), Service 
Contracts, [pàg. 2-41], pàg. 4-10, 14-17. Alguns d’aquests autors, però, situen ja la tripartició 
en VOET, a partir de les explicacions de F. OLIVIER-MARTIN, “Des divisions du louage en 
droit romain”, Revue Historique de Droit français et étranger, 1936, 15, pàg. 419-1475. 
23 Vid. WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 216-217, que, tot centrant l’atenció en la 
redacció originària dels Codis civils, posa l’accent en la influència de la distinció entre, d’una 
banda, la locatio rei i, de l’altra, la locatio conductio operae en la configuració del contracte. 
Sobre la classificació en el dret comparat, posant l’accent més genèricament en el progressiu 
abandonament de la concepció unitària de la locatio conductio, vid. M.J. VAQUERO PINTO, 
El arrendamiento de servicios. Propuesta de modelo general para la contratación de servicios, 
Granada, Comares, 2005, pàg. 68 ss., esp. pàg. 70-72, 72-74. 
24 Art. 1708 CC fr.: “Il y a deux sortes de contrats de louage: celui des choses, et celui 
d’ouvrage”. Vid., respectivament, art. 1709 i 1710 CC fr. Segons el plantejament de R.J 
POTHIER, Traité du contrat de louage, Paris, Frères Debure, 1778, núm. 392, 393, pàg. 350-
351: “[L]e contrat de louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties contractantes 
donne une ouvrage à faire à l’autre, qui s’oblige envers elle de le faire pour le prix convenu 
entre elles, que celle qui lui a donné l’ouvrage à faire, s’oblige de son côté de lui payer”; “[L]
e contrat de louage d’ouvrage diffère principalement du contrat de louage de choses, en ce 
que c’est l’usage d’une chose accordée pour un certain prix au conducteur qui fait la matière 
de celui-ci, et que c’est un ouvrage donné à faire qui fait la matière de celui-là “. El Code 
segueix un plantejament similar, però cal fer notar un lleuger canvi de redacció (i, per tant, 
d’orientació) respecte de la definició precedent: “donne un ouvrage à faire à l’autre” queda 
reemplaçat en l’art. 1710 CC fr. per l’expressió “s’engage à faire quelque chose pour l’autre”. 
Per tant, el louage d’ouvrage es defineix de manera àmplia com aquell contracte en virtut del 
qual una de les parts s’obliga, genèricament, a fer alguna cosa per l’altra a canvi d’un preu 
(art. 1710). L’objecte del contracte és el “travail comme un capital susceptible de négoce et 
productif d’un revenu” (R.T. TROPLONG, De l’echange et du louage. Commentaires des Titres 
VII et VIII du Livre III du Code Civil, Bruxelles, Melin, 1841; ad art. 1710 Code, núm. 63, pàg. 
54; íd. ad art. 1779, núm. 787, pàg. 224) i el Codi reconeix diferents subtipus en funció de 
la forma de prestació d’aquest treball. En l’art. 1711 el louage de travail o service (jornalers i 
servei domèstic, locatio conductio operarum) és l’anomenat «loyer” (art. 1779.1r, 1780 Code) 
i l’arrendament d’obra en sentit estricte (locatio operis) és el contracte de dévis, marché ou 
prix fait (arrendament d’obra que es paga a preu fet, això és, pel resultat convingut, i no 
pel temps de treball, art. 1779.3r [lleugerament reformat l’any 1967], 1787 ss Code). Així, 
TROPLONG, ad art. 1780-1781 Code, núm. 843, pàg. 240. Modernament, s’interpreta que le 
louage d’ouvrage (també anomenat contrat d’enterprise) inclou tota mena de treball en règim 
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1865 25). En d’altres més moderns, la prestació de serveis inclourà 
la realització d’una obra (Portugal CC 1966 26). I encara que altres 
Codis com l’espanyol presenten servei i obra com a prestacions 
contractuals diferenciades, el fet que es mantinguin agrupades sota la 

d’autonomia, a canvi d’una remuneració, això és “la realisation d’une chose ou la fourniture 
d’un service”. Vid. HUET, Les principaux, núm. 32102, pàg. 1244; núm. 32109, pàg. 1247; 
núm. 32123, pàg. 1257-1258; núm. 32146 ss, pàg. 1281 ss.
25 Art. 1568 CC it 1865: “[I]l contratto di locazione ha per ogetto le cose o le opere”. Vid. E. 
PACIFFI MAZZONI, Istituzioni di Diritto Civile italiano, III-2, Firenze. G. Pellas, 1869, pàg. 
446: “[L]’oggeto di questo contratto (locazione di opere) sono le opere da prestarsi, gli atti 
della operosità dell’uomo o in sè medesimi o come produttori di una cosa”. Els actuals art. 
1655 ss. i art. 2222 CC it 1942 reuneixen en sengles contractes d’appalto i opera la prestació 
d’obres i serveis (sense distinció per raó del tipus de prestació) i, per tant, d’alguna manera 
es fan ressò de l’antiga locatio conductio operae. Aquest darrer contracte es caracteritza 
per la prestació d’un treball autònom (en contraposició al contratto di lavoro subordinato, 
art. 2096 CC it) i és un tipus residual, que només s’empra quan la relació jurídica no 
tingui una regulació pròpia en el Llibre IV CC it. La prestació es regula pel contracte 
d’appalto quan no hi ha prou per a complir la prestació amb el treball personal de l’obligat 
i aquesta exigeix una organització de mitjans i d’activitat, que l’obligat assumeix en tant 
que empresari. Addicionalment, l’art. 2229 regula el contracte d’obra intel·lectual. Vid. 
S. MAZZAMUTO, “Il Contratti di produzione di beni e servizi”, en M. BESSONE (cur.), 
Lineamenti di Diritto Privato, Torino, Giappichelli, 20012, pàg. 513, 517; F. BALLATI, La 
responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere, 
Camerino, Halley ed., 2006, pàg. 23-24. Per a una visió més detallada de l’evolució i 
regulació actual, RANIERI, “Dienstleistungsverträge”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service 
Contracts, pàg. 17 ss.
26 Art. 1154 CC portuguès 1966: “[C]ontrato de prestação de serviço é aquele em que uma 
das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou 
manual, com ou sem retribuição”. El contracte de treball és esmentat a part en els art. 1152-
1153, que es limiten a donar el concepte i remetre la seva regulació a la legislació especial; 
la diferència amb el contracte de serveis vé determinada per la indepèndencia amb què 
executa la prestació el deutor en el segon tipus de contracte (P. DE LIMA – A. VARELA, ad 
art. 1154 CC, a Codigo civil anotado, II, Coimbra, Coimbra editora, 19974, pàg. 782-783). Al 
seu torn, aquest últim tipus “serveis” engloba l’“obra”, tal i com mostra la definició de l’art. 
1154 i es deriva de la consideració del contracte d’empreitada com a subtipus (art. 1155), que 
es regula a part en els art. 1207 ss. Una definició com la que avui pot llegir-se en l’actual art. 
1154 CC era absent en el CC portuguès de 1867, que en el Cap. IV del Títol II (contractes en 
particular) del Llibre II, directament passava a regular una pluralitat de contractes sota la 
rúbrica Do contracto de prestação de serviços, en la classificació dels quals es tenia en compte 
factors diversos, com ara la temporalitat, el tipus de prestació i la forma de remuneració. 
Així, el serviço domestico (art. 1370-1390) era temporal i prestat per la persona que convivia 
amb el receptor del servei; el serviço salariado (art. 1391-1395) era el servei prestat per dies 
o hores, que així es remunerava; el contracte d’obra o das empreitadas (art. 1396-1408) 
consistia en l’encàrrec d’una obra amb remuneració proporcional a la quantitat de servei 
executat. Addicionalment, el CC de 1867 regulava dos serviços prestados no exerciço das 
artes e profissôes liberales (art. 1409), el contracte de transport (art. 1410-1418), de posada 
o allotjament (art. 1419-1423), d’aprenentatge (art. 1412-1430) i també el dipòsit (art. 1431-
1451). Vid. J.J. D’ALMEIDA DIDIER, Codigo civil seguido de um repertorio alphabetico, Porto, 
Imprensa popular J.L. de Sousa, 1867. 



Esther Arroyo Amayuelas192

clàssica denominació de lloguer o arrendament, dóna idea d’unitat 27, 
exactament com succeeïa –i encara avui a França- en els ordenaments 
en què l’expressió “arrendament d’obra” és omnicomprensiva i aplicable 
a tota mena de treballs. És el contrari del que pot observar-se en d’altres 
cossos legals, on la diferència de tipus contractuals (Dienstvertrag, 
Werkvertrag), també va acompanyada d’una terminologia distinta que 
en reforça l’autonomia (Alemanya 28, Àustria 29).

2. els diversos índexs del tipus: la dualitat “dependència/
independència” i “activitat/resultat”

Juntament amb l’arrendament de coses i, en general, els contractes que 
tenen per objecte la transmissió de la possessió d’un bé, els ordenaments 
jurídics nacionals regulen els contractes que tenen per objecte una activitat. 
Aquesta activitat consisteix en una obligació de fer que, com ja s’ha vist, es 
coneix com a “obra” o “servei”. Que una o altra siguin prestacions distintes 
d’un únic contracte (d’obra o de servei) o de contractes diferents (d’obra i 
de servei) no és tan rellevant com la determinació dels criteris que han 
de servir per a aclarir què s’ha d’entendre en cada cas per “obra” i què per 

27 Art. 1542 CC esp.: “[E]l arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o servicios”. Per la 
discussió sobre la naturalesa unitària del “contracte d’obra i serveis” en el dret espanyol, vid. 
B. TRIGO GARCÍA, Contratos de servicios. Perspectiva jurídica actual, Granada, Comares, 
1999, pàg. 69-73, esp. pàg. 72-73, 175, on mostra la seva disconformitat amb la tesi que sosté 
que les dues prestacions són objecte d’un únic tipus contractual. 
28 § 611 BGB: (1) “[D]urch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur 
Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten 
Vergütung verpflichtet. (2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art 
sein”; § 631 BGB: (1) [D]urch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung 
des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet. (2) [G]egenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder 
Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung 
herbeizuführender Erfolg sein”.
29 § 1151 ABGB: (1) “[W]enn jemand sich auf eine gewisse Zeit zur Dienstleistung für einen 
anderen verpflichtet, so entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstellung eines 
Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein Werkvertrag“. La redacció dels §§ 1151 ss ABGB és 
nova, i data dels anys 1914-1916, en què s’introdueixen normes aplicables al contracte de 
treball. Sobre el particular, RANIERI, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 15 
n. 60. En la seva redacció originària, l‘ABGB seguia, igual que el dret francès, l’esquema de la 
locatio conductio operae, de manera que un únic contracte (Lohnvertrag) agrupava tant l’obra 
com el servei. Així, segons el § 1151 ABGB originari: “[W]enn Jemand sich zur Dienstleistung 
oder Verfertigung eines Werkes gegen einen gewissen Lohn im Gelde verpflichtet, so steht 
ein Lohnvertrag“. Aquesta presentació unitària no era obstacle per a què la doctrina 
distingís entre el “Dienstmiete“ (arrendament de serveis en sentit estricte o locatio conductio 
operarum)- i el Werkverdingung –arrendament d’obra o locatio conductio operis- que tenia per 
objecte la consecució d’un resultat. Vid. J. kRAINZ – L. PFAFF, System des österreischischen 
allgemeinen Privatrechts (Grudriss und Ausführungen), II, Wien, Mauz’sche und Universitäts 
Buchhandlung, 1894, § 373, pàg. 229.
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“servei”. 30 Es tracta de saber, en definitiva, quines normes són aplicables a 
les diferents relacions contractuals i, fonamentalment, les relatives al risc, la 
responsabilitat per incompliment i la prescripció de les pretensions.

Alguns ordenaments (Alemanya, Àustria) discriminen en funció que la 
prestació sigui de mera activitat (Tätigkeit) o comporti la consecució d’un 
resultat (Erfolg). És a dir, segons la prestació consisteixi en la mera posada a 
disposició de mitjans materials i humans (prestació de serveis en si mateixa 
considerada, Dienstvertrag) o exigeixi un plus on l’important no sigui el 
treball realitzat, sinó la consecució del resultat promès (obra material o 
immaterial, Werkvertrag). 31 No interfereix en el que s’acaba de dir el fet 
que, tant a Alemanya com a Àustria, les normes del contracte de serveis 
codificades estiguin pensades majoritàriament per a prestacions en règim 
de dependència, això és, reconduïbles als contractes de treball i, en part, 
dotades de regulació pròpia en el dret laboral. Això ha propiciat la creació 
de freie Dienstverträge (i, especialment, per a les professions liberals) en el 
sentit que es tracta de contractes menys regulats, això és, de contractes als 
que les normes dels respectius codis no els són plenament aplicables. 32

A d’altres ordenaments, en canvi, el règim de dependència o independència 
ha esdevingut el criteri de delimitació contractual. A França, el contracte de 
treball (contrat de travail) s’identifica amb el contracte de serveis en sentit 
estricte (louage du travail ou de service) i es diferència així del louage d’ouvrage 
o contracte d’obra en sentit ampli. 33 A Itàlia, el treball a l’empresa (lavoro 
nell’impresa) o arrendament de treball subordinat també forma un tipus 
contractual diferenciat tant del contracte d’opera com del contracte d’appalto. 34 

30 Perspectiva de Dret comparat, WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 218-219.
31 Vid. supra nn. 28 i 29.
32 Pel dret alemany, vid. R. RICHARDI, “Arbeitnehmerbegriff und Arbeitsvertrag”, a 
D. WILkE (Hrsg.), Festschrift zum 125jährigen Bestehen der juristischen Gesellschaft zu 
Berlin, Berlin-New York, De Gruyter, 1984, [pàg. 607-624], pàg. 607-612. Pel dret austríac, 
A. SPENLING, ad § 1151 ABGB, a H. kOZIOL – P. BYDLINSkY – R. BOLLENGER (Hrsg.), 
ABGB. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar, Wien, Springer, 2005, [pàg. 1156-
1163], esp. Rn. 1, 2, 12. Una perspectiva general d’ambdós sistemes, C. JELOSECk – R. 
LOHNERT, “Ein (neues) Recht der Dienstleistungen jenseits von Werk-und Dienstvertrag. 
Ideen zu einer Reform des Besonderen Schuldrechts”, a T. HELMS - D. NEUMANN - G. 
CASPERS - R. SALLIER - M. SCHMIDT-kESSEL (Hrsg.), Das neue Schuldrecht. Jahrbuch 
Junger Zivilrechtswissenschaftler, 2001 [pàg. 255-285], pàg. 259.
33 Vid. HUET, Les principaux, núm. 32103, pàg. 1244; núm. 32111, pàg. 1250; núm. 32127, 
pàg. 1259: “[L]e louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise, et le louage de services, ou contrat 
de travail, sont deux qualifications exclusives l’une de l’autre. Et la différence de régime 
juridique entre l’un et l’autre contrat est radicale: elle tient notamment à ce qu’au contrat de 
travail s’applique toute la législation sociale […], et non au louage d’ouvrage». 
34 Explica les notes de subordinació i alienitat del producte del treball que caracteritza al 
contratto di lavoro en front del contrato d’opera o appalto, L. MENGONI, Il contratto di lavoro 
(a cura de M. Napoli) , Milano, 2008 (ristampa), pàg. 29 ss.,esp. pàg. 34. 



Esther Arroyo Amayuelas194

La indepèndencia o autonomia és la diferència i no, per tant, el tipus de 
prestació, tota vegada que tant l’ouvrage com l’opera o l’appalto requereixen 
d’ulteriors distincions per determinar exactament quin és el contingut del 
contracte: tots ells són susceptibles d’acollir tant una obra (Werk) com un servei 
(Dienst). Per això, en aquests ordenaments s’ha consolidat una diferència 
entre obligacions de mitjans i obligacions de resultat 35 que, en la pràctica, fa 
coincidir el model francès amb el germànic. Aquesta forma de raonament es 
revela com un element clau de tipificació contractual al marge del Codi o, si es 
prefereix, en la delimitació dels tipus contractuals “obra” i “servei” d’algunes 
regulacions codificades no es fa sinó palesar la diferència assumida en d’altres 
ordenaments entre obligacions de mitjans i resultats. 36

És així també a Espanya, on la restricció en el CC de l’arrendament de serveis 
al treball subordinat o dependent ha donat com a resultat la derogació per 
la legislació laboral de les normes sobre arrendament de serveis codificades, 
exactament igual que en el Dret francès (i generalment també a d’altres 
països). El criteri de l’activitat/resultat ha propiciat la creació d’un nou 
contracte de serveis no regulat (en el sentit d’un frei Dienstvertrag), dins del 
qual troben acomodament, entre altres, les prestacions dels professionals 
liberals independents. 37 El mateix succeeix a França, si bé allà la prestació 
del professional és una obligació de mitjans/resultat en un contracte 

35 Per la distinció, originàriament, vid. R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, T. 
V, Paris, 1925, núm. 1237, pàg. 536-544. Sobre la seva utilització a Itàlia, en el context del 
“contratto d’opera intellettuale”, MAZZAMUTO, “I contratti”, a BESSONE (cur.), Lineamenti, 
pàg. 519; en general i, també, sobre la recepció a Europa d’aquesta dualitat, RANIERI, 
“Dienstverträge”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service contracts, pàg. 21-22, 30 ss. Crítics, D. 
ALESSI, “The Distinction between Obligations de Résultat and Obligations de Moyens and 
the Enforceability of Promises”, European Review of Private Law (= ERPL), 2005, 5, [pàg. 
657-692], esp. pàg. 684 ss.; A. LÓPEZ LÓPEZ, “La proyectada nueva regulación del contrato 
de servicios en el Código civil”, a J. GONZÁLEZ GARCÍA (coord.), Contratos de servicios y de 
obra. Proyecto de ley y Ponencias sobre la reforma del Código civil en materia de contratos de 
servicios y de obra, Jaén, Universidad de Jaén, 1996, [pàg. 31-51], pàg. 34. La distinció planteja 
problemas sobre la posible existència d’un doble sistema de responsabilitat contractual i/o 
d’inversió de la càrrega de la prova, que no tots els autors comparteixen. Sobre aquesta 
problemàtica a Espanya, vid. F. JORDANO FRAGA, “Obligaciones de medios y de resultados 
(A propósito de alguna jurisprudencia reciente)”, ADC, 1991, 1, pàg. 6-96; A. CABANILLAS, 
Las obligaciones de actividad y de resultado, Barcelona, José Ma. Bosch, 1993, esp. pàg. 148 ss. 
En la doctrina francesa actual, entre altres, vid. C. LARROUMET, Droit Civil. Les obligations. 
Le contrat, Paris, Economica, 1998, núm. 52, pàg. 44-45; núm. 606 ss, pàg. 597 ss.
36 WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 219; RANIERI, “Dienstverträge”, a 
ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 31; J.S. BORGHETTI, “Service Contracts: 
The French Experience”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts [pàg. 99-113], pàg. 103.
37 J.L. LACRUZ et alii, Elementos de Derecho Civil, II-2, Madrid, Dyckinson, 20022, § 97, pàg. 
205; C. VILLANUEVA LUPIÓN, Los contratos de servicios, Madrid, La Ley, 2009, pàg. 54-55; 
VAQUERO, El arrendamiento, 15 ss.
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que rep el nom d’obra. 38 Naturalment, això no vol dir que, a Espanya, tots 
els contractes amb els professionals liberals s’hagin de reputar sempre 
contractes de serveis, tota vegada que la qualificació com a obra o servei (o 
com a obligació de mitjans o resultat) depèn del tipus de prestació acordada 
i, en última instància, de la interpretació de la voluntat de les parts. 39

3. la coexistència de tipus especials: mandat i dipòsit
Els contractes que tenen com objecte de la prestació una activitat humana 
són molt nombrosos i alguns apareixen tipificats i regulats expressament en 
els codis com a modalitats del contracte d’obra o servei (contracte de treball, 
de transport, de construcció, d’edició, d’intermediació, etc). De vegades 
aquesta presentació és originària; d’altres és conseqüència de reformes 
sobrevingudes i, sovint, a partir de la transposició de directives comunitàries 
(contracte de viatge combinat, de transferència bancària, etc). 40

La doctrina no veu obstacle en considerar el mandat i el dipòsit com 
a “particulars” contractes de serveis i considera compatible aquesta 
qualificació amb la presentació formal que en fan els codis, que els 
regula en títols i capítols separats, per raó de la tipicitat de la prestació, i 
al marge, per tant, del que és la disciplina pròpia del contracte de serveis 
(entès en el sentit ampli de l’art. 1544 CC). 41 Aquesta sistemàtica s’explica 

38 HUET, Les principaux, núm. 32149, pàg. 1284; núm. 32279-32280, pàg. 1387-1388; P. 
PUIG, La qualification du contrat d’enterprise, Paris, LGDJ, 2002, núm. 85 ss, pàg. 126 ss.
39 Tendencialment, però, la jurisprudència espanyola acostuma a considerar que els 
contractes amb advocats són contractes de serveis. Així, STS 8 de juny de 2000 (RJ 5098): 
“no se obliga a que tenga éxito la acción ejercitada, sino a ejercer ésta de una forma correcta”; 
STS 1 de desembre de 2008 (RJ 2009/1111): “[...] la obligación del abogado no es de resultado, 
ni la de agotar el margen de incertidumbre propio del proceso judicial y ligado al carácter 
controvertido de las cuestiones jurídicamente discutibles, sino que su compromiso se 
extiende a actuar diligentemente en defensa de los intereses de su cliente”; STS 31 de març 
de 2010 (RJ 174024): “[…] el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino de 
medios, en el sentido de que no comporta, como regla general, la obligación de lograr una 
estimación o una regla favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada 
contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de 
haberse logrado la convicción del juzgador”.
40 Així, per a Alemanya, UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag im Entwurf des 
Gemeinsamen Referenzrahmens”, Zeitschrift für europäisches Privatrecht (= ZEuP), 2008, 4 
[pàg. 745-774], pàg. 753; WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 234.
41 A Espanya, F. BADOSA, comentari a l’art. 1760 CC esp., a Ministerio de Justicia (ed.), 
Comentario del Código Civil, II, Madrid, 1993, [pàg. 1639-1641], pàg. 1640-1641; J.L. LACRUZ 
et alii, Elementos, II-2, § 97, pàg. 203. Els inclou també entre els contractes especials de 
prestació de serveis, VILLANUEVA LUPIÓN, Los contratos, pàg. 233 ss; pàg. 248 ss, esp. 
pàg. 250. A França, HUET, Les principaux, núm. 3000, 3002, pàg. 1051, 1053-1054; PUIG, La 
qualification, núm. 139 ss, pàg. 208 ss.
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per raons històriques, però no és la seguida en tots els ordenaments 
jurídics.

3.1 el mandat

En el Dret romà, que una mateixa prestació fos mandat o locatio conductio 
(operis, operarum) depenia de la causa de l’obligació: si era gratuïta, 
s’estava en el primer cas; si onerosa, en el segon. Al mandat i no a la 
locatio (reservada pels treballs manuals i “inferiors” en l’escala social) es 
reconduïen els contractes que tenien per objecte una prestació intel·lectual 
i de prestigi, que era pròpia dels professionals liberals (i encara no tots). 
La raó és que repugnava a la naturalesa del servei la percepció d’una 
contraprestació al seu treball. La remuneració era ex gratia i, per tant, 
compatible amb la naturalesa gratuïta del mandat. Això va permetre la 
subsistència independent de dos règims contractuals distints, que també 
tenien per objecte diferents serveis (entesa l’expressió en sentit ampli 
d’obra i servei). 42

Algunes codificacions modernes van considerar natural la gratuïtat del 
mandat, però van permetre el pacte en contrari (art. 1986 CC fr.) o van 
introduir la presumpció d’onerositat pel cas que el mandatari tingués 
per ocupació actes de la seva professió (art. 1158.1 CC portuguès) 43 o “los 
servicios de la especie a que se refiere el mandato” (art. 1711.2 CC esp). Tal 
vegada caldria pensar que això darrer inclou tota mena de serveis i, en 
el que ara interessa, els dels professionals liberals, almenys en la mesura 
en què no fossin aplicables les normes del contracte d’obra (tipificat pel 
“resultat”). Reblaria aquesta interpretació el fet que, com ja s’ha dit, la 
regulació de l’arrendament de serveis es reservés inicialment al treball 
d’“assalariats” i “domèstics”, això és, de treballadors dependents. Aquest no 
és mai el cas del mandat, on la submissió a les instruccions del mandant 
(art. 1719.1 CC) té un altre sentit. 44 

42 Amb detall, amb estudi de les fonts, ZIMMERMANN, The Law, pàg. 415 ss; sobre la base 
dels estudis de la romanística, TRIGO, Contratos de servicios, pàg. 20-27; WENDEHORST, 
“Das Vertragsrecht”, pàg. 220-221. Per a l’evolució històrica posterior, RANIERI, 
“Dienstleistungsverträge”, a ZIMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 10-12. 
43 Art. 1158 CC portuguès: “[O] mandato presume-se gratuito, excepto se tiver por objecto 
actos que o mandatário pratique por profissão; neste caso, presume-se oneroso”.
44 Prescindeix del tipus d’activitat i centra la distinció entre arrendament d’obra/serveis i 
mandat en l’autonomia decisoria, que només tindria el mandatari, Mª. C. GETE-ALONSO, 
Estructura y función del tipo contractual, Barcelona, Bosch, 1979, pàg. 664-666. Però suposa 
una visió molt restrictiva la consideració que l’arrendador dels serveis “és un mer executor 
d’ordres” i que el d’obra “té una mera autonomia de caràcter tècnic”. Per contra, la STS 17 
de maig de 1993 (RJ 3356) sembla considerar la dependència com d’essència al mandat: 
“[C]onocida es la distinción científica y jurisprudencial entre el arrendamiento de obra 
y el mandato, derivada esencialmente de la independencia con que el primero realiza su 
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Tanmateix, aquest no és el raonament habitual. Els contractes amb els 
professionals liberals no tenen acomodament en el contracte de mandat 
(remunerat), en la mesura que s’entengui que aquest és representatiu o que 
es limita a l’execució d’actes jurídics i no materials. 45 Aquests arguments 
i encara d’altres, com ara que el mandat només pot tenir per objecte una 
activitat no tècnica o que personalment podria fer el mateix mandant, 
són freqüentment utilitzats pels tribunals espanyols 46. De lege lata, són 
tots ells discutibles. 47 Però, en el que ara interessa, permeten extreure 
la conclusió següent: una concepció estricta del mandat obliga a ampliar 
l’àmbit d’aplicació del contracte de serveis. 48 El resultat és la creació d’un 
contracte atípic que, per les raons ja explicades, no només resta al marge de 
la regulació codificada del contracte serveis, sinó també al marge de la del 
mandat. 49

Altres codificacions, per contra, fidels a la naturalesa gratuïta del mandat 
(§ 662 BGB) recondueixen les artes liberales al Dienstvertrag, sens perjudici 

trabajo, teniendo derecho a la correspondiente remuneración, conforme al valor de la obra 
realizada; mientras que el segundo actúa, no ya sólo por encargo sino por cuenta de quien le 
confiere el mandato.”
45 Per a l’estat de la qüestió en les primeres codificacions, COING, Derecho privado, II, § 
97, pàg. 603-604. Actualment, il·lustra la discussió a França, HUET, Les principaux, núm. 
32130, pàg. 1262-1263; PUIG, La qualification, núm. 133 ss, pàg. 200 ss. A Espanya, TRIGO, 
Contrato, pàg. 281 ss.; ARCOS VIEIRA, El mandato de crédito, Pamplona, Aranzadi, 1996, 
pàg. 105-148; VILLANUEVA, Los contratos, pàg. 56-60.
46 La STS 14 de març de 1986 (RJ 1252) considera que el contracte de serveis és intuitu 
personae, per raó de les qualitats tècniques del prestador del servei i que, per això mateix, el 
client no el podria dur a terme per si mateix. En aquesta línia, vid. també STS 25 de març de 
1988 (RJ 2429); SAP Córdova 15 d’octubre de 1992 (AC 1420); SAP Soria 6 de novembre de 
1998 (AC 2319); SAP Almeria 23 de juny de 1999 (AC 1482). La STS 7 de maig de 2007 creu 
que la distinció rau en “l’activitat jurídica”, que considera d’essència al mandat. En realitat, 
el criteri que serveix per considerar que s’està davant d’un contracte de serveis en el cas 
concret és el caràcter mercantil de l’entitat prestadora del servei (donant a entendre que 
tota prestació d’un servei professional s’ha de reconduir sempre a la categoria “contracte de 
serveis”) i la remuneració pactada.
47 Vid. LÓPEZ LÓPEZ, “La proyectada”, pàg. 36-37, a més de la doctrina espanyola referida 
en n. 45.
48 WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 221-222; A França, PUIG, La qualification, 
núm. 134, pàg. 201: “[I]l y a contrat d’enterprise lorsqu’il ne peut y avoir mandat”.
49 Això no obstant, M.D. CERVILLA GARZÓN, La prestación de servicios profesionales, 
València, Tirant lo Blanch, 2001, considera que el mandat és el contracte adeqüat per regular 
les prestacions dels professionals liberals.
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que, quan escaigui, s’entenguin aplicables algunes de les normes pròpies del 
primer (§ 675 BGB 50; vid. també § 1151.2 ABGB 51).

En altres ordenaments jurídics l’àmbit d’aplicació del contracte de mandat 
resulta molt més ampli. 52 És el cas de Suïssa, on el mandat és el contracte del 
que se n’esqueixen distintes modalitats contractuals de serveis i les regles 
generals del qual s’apliquen a les prestacions que no tenen una regulació 
especial en el Codi (art. 394.2 CO). 53 El mateix plantejament s’observa en el BW 

50 WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg 222. A Alemanya, s’apliquen les normes 
del Geschäftsbersorgungsvertrag sempre que el contracte de serveis/obra (per tant, 
remunerat) tingui per objecte la gestió d’un negoci, en interés aliè, de naturalesa 
econòmica, i en règim d’autonomia. L’àmbit d’aplicació del § 675.1 BGB és més restringit 
que el del mandat (Auftrag, § 662 BGB), però el precepte declara aplicables per analogia 
moltes de les seves normes (§§ 663, 665-670, 672-674; condicionadament, § 671, II BGB). 
Els contractes amb advocats, assessors fiscals, economistes o metges es recondueixen, 
doncs, bé a l’àmbit del § 611 ss BGB (el tipus inclou tota mena de serveis, en règim de 
dependència o independència), bé al del 675 BGB (mandat o gestió limitada a negocis 
amb transcendència econòmica en el patrimoni del mandant). Abans de la reforma que 
va tenir lloc l’any 1999, el § 675 BGB formava part de les disposicions del mandat. Que ara 
encapçali la secció dels Geschäftsbesorgungsverträge no afecta el que s’acaba de dir, tot i 
que, actualment, el principal àmbit d’aplicació de les disposicions sobre gestió de negocis 
són els negocis de crèdit, pagament, contracte de compte corrent, etc (Hk-BGB/Schulze, 
2007, § 675, Rn. 2-4). 
51 § 1151.2 ABGB: “[I]nsoweit damit eine Geschäftsbesorgung (§ 1002) verbunden ist, 
müssen auch die Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag beobachtet werden.” 
En relació amb aquest segon paràgraf i la possibilitat que contracte de serveis i mandat 
coexisteixin, vid. A. SPENLING, ad § 1151, Rn. 15. En un altre ordre de consideracions, cal 
fer notar que en el § 1002 ABGB el Geschäftsbesorgungsvertrag és una combinació entre el 
negoci de mandat i l’apoderament, però la doctrina considera necessari distingir un i altre 
negoci. Vid. H. kOZIOL – R. BOLLENBERGER, Grundriss des Bürgerlichen Rechts, I, Wien, 
Manzscheverlag und Universitätsbuchhandlung, 2002, pàg. 183-184. 
52 WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 222-223.
53 Art. 394.2 CO: “[L]es règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas 
soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats”. Prèviament, l’art. 394.1 CO 
defineix el contracte de mandat en els següents termes: “[L]e mandat est un contrat par 
lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont 
il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.” Són tipus concrets el “mandat 
visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat” (art. 406a ss.); 
“la lettre et de l’ordre de crédit” (art. 407 ss.); el “courtage” (art. 412 ss.) o el contracte 
d’agència (art. 418a ss). No en formen part, i el CO suís els regula a part, el contracte 
de treball (art. 319 CO i ss), el contracte d’obra (art. 363 ss. CO) i el contracte d’edició 
(art. 380 ss.). El mandat pot ser retribuït (art. 394) i negoci de mandat i d’apoderament 
apareixen netament diferenciats. En la pràctica, sembla que el contracte d’obra ha 
acabat absorvint alguns contractes que no tenen per objecte la consecució d’un resultat, 
com a conseqüència de no considerar d’essència a l’obra el seu caràcter material. Sobre 
el particular, J. HOFSTETTER, “Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag”, a 
F. VISCHER (Hrsg.), Obligationenrecht. Besondere Vertragsverhältnisse, a Schweizerisches 
Privatrecht, VII/2, Basel und Stuttgart, Helbing und Lichtenhahn Verlag, 1979, esp. pàg. 
19-23; R. H. WEBER, ad art. 394 CO, a H. HONSELL – N.P. VOGT – W. WIEGAND (Hrsg.), 
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. Obligationenrecht, I, Basel – Genf 
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neerlandés, tot i que en aquest punt la terminologia és confusa. Els art. 7:400 
ss BW regulen l’Opdracht, això és, la part general del contracte de prestació de 
serveis, però aquestes normes són, en la seva majoria, importades del Títol que 
l’any 1992 regulava el mandat. 54 I per bé que, actualment, el mandat subsisteix 
com a subtipus específic del contracte de prestació de serveis, el seu àmbit 
d’aplicació queda restringit als actes jurídics (art. 7: 414 ss). Per tant, la part 
general de l’Opdracht és omnicomprensiva. 55 La presentació del CC portuguès 
és formalment la mateixa, però aquí les normes del mandat, que també és un 
subtipus del contracte de serveis (art. 1155) 56, s’apliquen supletòriament, amb 
les degudes adaptacions, als contractes de serveis no especialment regulats en 
el CC (art. 1156). A part del mandat, el CC portuguès només en contempla dos: 
concretament, l’obra i el dipòsit. 57

– München, Helbing und Lichtenhahn, 20033, Rn. 28-31. Un apunt, E. BUCHER, “Law 
of Contracts”, a F. DESSEMONTET – T. ANSAY (eds.), Introduction to Swiss Law, The 
Hague-Bosten-London, kluwer - Schulthess, 2004, [pàg. 103-143], pàg. 137 (http://www.
eugenbucher.ch/pdf_files/86.pdf) (data de consulta, setembre 2010).
54 Art. 7:400.1 BW: “[L]’Opdracht es el contracte en virtut del qual una de les parts, el 
prestador del servei, s’obliga en front de l’altra, el client, en virtut d’un contracte diferent 
d’un contracte de treball, a dur a terme activitats que tinguin un objecte diferent a la 
construcció d’una obra corporal, la custòdia d’una cosa, l’edició d’obres o el transport de 
persones o coses”. Com es veu, inclou prestacions característiques d’un contracte de serveis 
i d’obra (immaterial). És indiferent el caràcter remunerat o no de la prestació. El contracte 
de treball i el d’obra (corporal) es regulen separadament i algunes prestacions de serveis 
també, com a modalitats típiques de l’opdracht (vgr. els tractaments mèdics). 
55 Sobre el particular, vid. M. WESTkAMP, Der Vertrag über entgeltiliche und unentgeltliche 
Dienstleistungen im niederländischen Recht, Münster, Lit, 2002, pàg. 1-6; T.F.E TJONG 
TJIN TAI, “Service Contracts in the Dutch Civil Code”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service 
Contracts, [pàg. 167-180], esp. pàg. 169-171.
56 Art. 1155: “[O] mandato, o depósito e a empreitada, regulados nos capítulos subsequentes, 
são modalidades do contrato de prestação de serviço”. En el CC de 1867, el mandat no 
formava part del contracte de serveis. Vid. supra n. 26. 
57 Art. 1156: “[A]s disposições sobre o mandato são extensivas, com as necessárias adaptações, 
às modalidades do contrato de prestação de serviço que a lei não regule especialmente”. El 
mandat es circumscriu als actes jurídics i no és necessàriament representatiu (art. 1178, 1180 
CC). Quant als tipus no regulats als que s’apliquen les seves disposicions (i, entre elles, les 
professions liberals), vid. DE LIMA –VARELA, ad art. 1156 CC, a Codigo civil, II, pàg. 784-
786, esp. pàg. 785. Però, de manera semblant al que succeeix a d’altres ordenaments jurídics 
(vid. supra n. 53) la doctrina portuguesa discuteix si la regulació codificada del contracte 
d’obra (empreitada) ha de fer-se extensiva a les obres incorporals o si, per contra, ha de 
considerar-se l’obra que no té naturalesa material objecte d’un “simple contracte de serveis” 
(això és, innominat) i, per tant, les normes que resulten d’aplicació són les del mandat (art. 
1156). Contrari a aquesta solució, la STSJ de 3 de novembre de 1983. D’acord, A. FERRER 
CORREIA – M. HENRIQUE MESQUITA, “Anotaçao” (acórdão do Tribunal Supremo do 
Justiça 3 novembro 1983), Revista da Ordem dos Advogados, 1985, 1, pàg. 129-158. Contra, A. 
VARELA, “Parecer” (acórdão do Tribunal Supremo do Justiça 3 novembro 1983), Revista da 
Ordem dos Advogados, 1985, 1, pàg. 159-197, esp. pàg. 167-170.
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A Navarra, les normes del contracte de mandat i de gestió de negocis aliens 
són igualment aplicables al contracte de prestació de serveis (Ley 562), 
que la llei no defineix (però vid. Ley 28, amb especial referència als serveis 
professionals i dels comerciants) i pel qual no es preveu una regulació 
concreta. 58

En el DCFR, el mandat, que s’admet tant en la modalitat de representació 
directa com indirecta (IV. D – 1: 102 d, e), no forma part de la regulació 
dels contractes de serveis (en la Part IV. C). 59 Les raons que es donen per 
a justificar-ho són, entre altres, que en el mandat és més important “what 
was authorised and instructed than [...] what the mandatory as a service 
provider undertook to provide”. En aquesta regulació, l’objecte típic del 
mandat és la realització d’actes o negocis jurídics, que el mandatari pot o no 
estar autoritzat a concloure per si mateix, o actes que afectin les relacions 
jurídiques del mandant amb terceres persones. És a dir, exclosos els actes 
purament materials (IV. D – 1:101 DCFR). En cas de solapament de les normes 
del mandat amb les pròpies dels contractes serveis, aquelles s’apliquen amb 
caràcter preferent (IV. C – 1: 103 a; IV. D – 1:101, 5 DCFR). Però aquestes no 
s’exclouen a radice. 60

3.2 el dipòsit

En el Dret romà, el mandat, igual que la locatio conductio, cobria un ampli 
ventall de situacions, però si consistia en lliurar una cosa per a la seva custòdia, 
llavors emergia un nou tipus contractual, el real quoad constitutionem de 
dipòsit que, igual que aquell, era també gratuït. 61 A més, es limitava als béns 
mobles. Són dos requisits que exigeixen encara algunes codificacions modernes 
(art. 1917 CC fr.), per bé que d’altres han assuaujat el de la gratuïtat (art. 
1760 CC esp., art. 1767 CC it, § 969 ABGB, § 689 BGB, art. 1186, amb remissió 

58 Vid. ARCOS, El mandato, pàg. 149-156. 
59 Crítics amb la regulació i també pel que respecta al solapament entre les normes del 
mandat i les de la representació en la interim outline edition del DCFR, H. EIDENMÜLLER 
– F. FAUST – H.C. GRIGOLEIT – N. JANSEN – G. WAGNER – R. ZIMMERMANN, “El marco 
común de referencia para el Derecho Privado europeo (cuestiones valorativas y problemas 
legislativos)” (traducció de Bruno Rodríguez Rosado), ADC, 2009, 4, [pàg. 1461-1522], pàg. 
1500-1502. Perspectiva general sobre la relació entre mandat i representació i crític amb la 
definició àmplia de mandat en el DCFR, C. GÓMEZ LIGÜERRE, “DCFR, Book IV: Specific 
Contracts and rights and obligations arising from them: Part D, Mandate”, a L. ANTONIOLLI 
- F. FIORENTINI (eds.), A Factual Assessment of The Draft Common Frame of Refence, Sellier, 
Munich, 2009, [pàg. 163-177], pàg. 163—166. 
60 Vid. C. VON BAR – E. CLIVE, Principles, Definitions and Models Rules of European 
Private Law. Draft Common Frame of Reference. Full edition, III, München, Sellier, 2009, 
Commentaris ad art. IV D - 1:102, A, pàg. 2026-2027. 
61 Sobre el dipòsit en el Dret romà, ZIMMERMANN, The Law, pàg. 205-220.
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a l’art. 1158.1 CC portuguès; art. 7:601 BW) i tampoc no manquen les que 
admeten el dipòsit de béns immobles (§ 960 ABGB; art. 1185 CC portuguès) 62 
o prescindeixen del lliurament de la cosa com a índex del tipus (art. 7:600 BW).

Només el CC portuguès, com ja s’ha vist, reestructura la presentació 
sistemàtica tradicional i contempla expressament el dipòsit com un subtipus 
especial del contracte de serveis (art. 1155). És ara, també, el plantejament 
que segueix el DCFR que, addicionalment, converteix el contracte en 
consensual (IV. C – 5:101 a 110) i que, tot i que no admet el dipòsit de béns 
immobles, l’estén als béns incorporals (IV. C – 5: 101): vgr. contracte per 
emmagatzemar arxius informàtics en un servidor. 63

iv. un dret general dels contractes de serveis a europa: el 
dcfr

A partir de l’anàlisi dels contractes més freqüents en la pràctica i un 
enfocament que es basa en “models bàsics d’activitat” 64, el DCFR ofereix una 
regulació nova, dividida en una part general i una d’especial, del que podria 
ésser considerat el Dret dels contractes de serveis a Europa. La Part especial 
proporciona normes específiques per a sis tipus contractuals genèrics: 
construcció (construction), treball sobre un bé (processing), dipòsit (storage), 
disseny (disseny), informació (information) i tractaments (treatment). La 
part general contempla normes aplicables a tots ells i també als que no es 
regulen específicament (contractes innominats), tret que s’excloguin de forma 
expressa. Aquest darrer és el cas dels contractes laborals (I – 101, 2 e) i els de 
transport, assegurances, garanties o subministrament de serveis i productes 
financers (IV.C – 102). 65 Una primera crítica general que s’ha fet sentir es centra 

62 Sobre el particular, i allà altres exemples, ZIMMERMANN, The Law, pàg. 215.
63 C. VON BAR – E. CLIVE, Principles, Definitions and Models Rules of European Private Law. 
Draft Common Frame of Reference. Full edition, II, München, Sellier, 2009, comentaris ad art. 
IV. C – 5: 101 DCFR, pàg. 1789-1793 i allà altres exclusions, com ara el dipòsit de diners, o el 
dipòsit en contractes de transport.
64 M.B.M. LOOS, “Service Contracts”, a A. HARTkAMP et alii (dirs.), Towards a European 
Civil Code, Nijmegen, Ars Aequi-kluwer International, 20043, [pàg. 571-582], pàg. 575-576: 
“Basic types of services”; UNBERATH, “Der Dienstleistungen”, pàg. 759; WENDERHORST, 
“Das Vertragsrecht”, pàg. 292: “Basisaktivitäten-Model”, contraposat al “Branche-Model”: 
models contractuals de serveis analitzats a partir de la branca professional a la que s’haurien 
d’adscriure; JELOSEk –LOHNERT, “Ein (neues) Recht”, a HELMS et alii (Hrgs.), Das neue 
Schuldrecht, pàg. 263-264; C. JANSEN, “Principles of European Law on Service Contracts: 
Background, Genesis and Drafting Method”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts 
[pàg. 43-57], pàg. 48 ss. 
65 Vid. les explicacions en els comentaris a IV.C – 1:102 DCFR, pàg. 1600. Allà es contempla 
també l’aplicació de les normes generals de serveis als contractes mixts, en allò que no afecti 
a les prestacions excloses.
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en algunes d’aquestes exclusions (sobretot, transports i serveis financers), 
així com en la manca de tipificació d’altres activitats rellevants (vgr. serveis 
d’administració o d’internet) o en la inconsistència que suposa regular a part 
el mandat o el contracte comercial d’agència (intermediació), franchising o 
distribució (IV. D i IV. E), als quals només subsidiàriament els seran d’aplicació 
les normes generals reguladores dels serveis (IV. C – 1:103 a). 66

El segon judici negatiu s’emmarca en el debat general sobre el mètode 
d’elaboració del DCFR i l’apropiació del terme restatement per a definir-lo. 67 
El fet que no tots els ordenaments jurídics s’hagin tingut en compte, o només 
en molt limitada mesura, tampoc no passa desapercebut. 68

1. dels pel sC al dCfr
La iniciativa consistent en la redacció d’unes normes comunes a Europa sobre 
el contracte de serveis té la seva primera manifestació en els Principles for 
European Law: Services Contracts (PEL SC), elaborats per un grup de professors 
neerlandesos, en el si de l’Study Group for a European Contract Law, i donats a 
conèixer al públic l’any 2007. 69 Aquestes són les regles que després es podran 

66 En general, WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 293; UNBERATH, “Der 
Dienstleistungsvertrag”, pàg. 758, 761; WHITTAkER, “Contracts for Services”, a 
ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contrats, pàg. 136-138. Tocant a l’exclusió dels serveis 
financers, vid. O.O. CHEREDNYCHENkO – C.E.C. JANSEN, “Principles of European Law on 
Financial Service Contracts?”, ERPL, 2008, 3, pàg. 443-468. Quant a l’exclusió del mandat, 
vid. EIDENMÜLLER – FAUST – GRIGOLEIT – JANSEN –WAGNER – ZIMMERMANN, “El 
marco común”, pàg. 1500-1501.
67 N. JANSEN – R. ZIMMERMANN, “«A European Civil Code in all but name» Discussing 
the nature and purposes of the Draft Common Frame of Reference”, Cambridge Law Journal, 
2009, 69, 1, [pàg. 98-112], pàg. 104, 109, 111; UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, 
pàg. 759, n. 74; R. ZIMMERMANN, “Service Contracts. Comparative Experiences and the 
Common Frame of Reference (Meeting of the Private Law Division of the Association 
of Comparative Law in September 2009 in Cologne”, ZEuP, 2009, 2, pàg. 427-428; R. 
ZIMMERMANN, “The Present State of European Private Law”, American Journal of 
Comparative Law, 2009, 2, [pàg. 479-512], pàg. 503: […] whatever their merits or otherwise, 
since the rules on service contracts do no pretend to provide a restatement of the existing 
national or European Laws, it is inconceivable that they can be regarded as anything but a 
stimulating point of departure for the (very necessary) comparative discussion on the shape 
and content of the rules on service contracts”. 
68 Aquesta limitació és reconeguda expressament pels mateixos redactors dels PEL SC, vid. 
M. BANDENRECHT – C. JANSEN – M. LOOS – A. PINNA – R. CASCAO – S. VAN GULIJk, 
Principles of European Law. Service Contracts, Oxford University Press, 2007, pàg. XV i General 
Introduction, I, pàg. 130; LOOS, “Service Contracts”, a HARTkAMP et alii (dirs.), Towards, 
pàg. 577; JANSEN, “Principles”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 55.
69 Vid. referencia de l’obra, supra n. 68. Detalls sobre els grups implicats i el procés 
d’elaboració, JANSEN, “Principles”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 43-57.
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llegir en el DCFR. Però entre un i altre text existeixen diferències 70: algunes 
tracten d’adaptar les expressions emprades en els PEL SC a les generalment 
utilitzades en el DCFR 71, o d’evitar solapaments amb el contingut d’altres 
Llibres 72 i, clarament, això s’aprecia en el sistema de remeis, que és el general 
per a tot contracte, en el Llibre III DCFR 73. Altres millores tenen a veure amb 
la sistemàtica 74, amb la millor adequació de les rúbriques als continguts dels 
preceptes 75, amb l’eliminació de precisions 76, la correcció de reiteracions molt 

70 Una taula indicativa dels canvis es pot trobar a: http://www.tilburguniversity.nl/
faculties/law/research/tisco/research/projects/esl/detailed_comparison.pdf (data de 
consulta, juliol 2010).
71 Vgr. “Obligation” passa a ésser sempre “duty”.
72 Per això se suprimeix la norma que feia referència al mètode subsidiari de determinació 
del preu (Cfr. art. 1:102 PEL SC i art. IV. C – 2:101 DCFR), que és una norma que ara es 
pot llegir en el Llibre II - 9:104 DCFR. Tampoc es dedueix de les normes que regulen el 
contracte de serveis l’expulsió dels contractes laborals, sinó de la prèvia exclusió que efectua 
el Llibre I DCFR quan delimita l’àmbit d’aplicació general de les normes del DCFR (I : 1:101 
e, “employment contracts”). Vid., per contra, la declaració que abans contenia l’art. 1:101, 5 
PEL SC: “[T]his Chapter does not apply to employment contracts”. L’art. 7:101,4 PEL SC no té 
tampoc equivalent en l’art. 8:101 DCFR, segurament per evitar reiteració amb la regla sobre 
contractes mixtos de l’art. II – 1: 107, 2 DCFR.
73 Aquesta eliminació ha fet que no només desapareguin les normes dels PEL SC que 
reiteraven el que disposaven els PECL, sinó també les que feien una remissió selectiva, tot 
entenent prioritari el recurs a determinats remeis. La Part IV.C DCFR ha eliminat les regles 
dels PEL SC següents: en les Disposicions generals, art. 1:112 (“Remedies for Breach of Duties 
of the Service Provider”) i 1:114 (“Limitation of Liability”); en relació amb el contracte de 
construcció, art. 2:109 (“Specific performance and cure”), 2:110 (“Resort to other remedies”); 
tocant al contracte de treball sobre un bé, art. 3:110 (“Specific performance and cure”) i 
3:111 (“Resort to other remedies”); en el contracte de dipòsit, art. 4:111 (“Remedies for non 
conformity”). En canvi, es manté la regla en els contractes sobre tractaments (art. 7: 110 
PCL SC i IV.C – 8:110 DCFR). També ha desaparegut l’única regla sobre prescripció en els 
contractes de construcció: 2:111 (“Prescription of remedies based on non-conformity”). 
74 En el DCFR les “Disposicions generals” i les “Regles aplicables en general a tots els 
contractes de serveis” formen dos capítols independents (Cap. 1 i 2, respectivament) 
i el segon també conté una regla nova que assenyala les exclusions i les regles aplicables 
preferentment a d’altres contractes (IV. C - 1.103). Abans, la mateixa informació era 
continguda en un únic art. 1: 101 PEL SC i, parcialment, en els comentaris que l’explicaven 
(vid. tocant a la delimitació de l’àmbit d’aplicació dels PEL SC en els contractes d’agència, 
franquícia i distribució, BANDENRECHT et alii, PEL SC, Art. 1:101, G, pàg. 146-147). 
75 En general, l’expressió “duties of the service provider regarding input” (art. 1:106, 
4:104, 6:103, 7:103 PEL SC) es transforma en d’altres molt més adequades al contingut dels 
diversos preceptes: “Subcontractors, tools and materials” (IV. C – 2:104), “Storage place 
and subcontractors (IV. C – 5:102), “Obligation to acquire and use expert knowledge” (IV. 
C - 7:103), “Obligations regarding instruments, medicines, materials, installations and 
premises” (IV. C – 8:103). 
76 Així, se suprimeix la regla general de l’art. 1:105 PEL SC, sobre circumstàncies en què el 
servei ha d’ésser executat. La norma suposava una concreció del deure de diligència (en els 
PEL SC, art. 1: 107; en el DCFR, art. IV.C – 2:105) i, per tant, mera guia interpretativa per, en 
el seu cas, facilitar al client la prova de la seva infracció. Vid. BARENDRECHT et alii, PEL 
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evidents 77 o la simplificació de les regles, a base de desdoblar paràgrafs. 78 És 
nova la regla sobre transmissió de la propietat lliure de vicis jurídics (IV.C – 
2: 106, 2). Tampoc no sempre coincideixen els comentaris i les notes de dret 
comparat que, en el DCFR, sovint apareixen escurçades.

2. perspectiva general de la regulació
La Part IV.C DCFR és innovadora perquè proporciona una regulació 
autònoma del contracte de prestació de serveis que no es basa directament 
en els models nacionals. 79 En primer lloc, perquè prescindeix de tipificar 
“contractes d’obra” i “contractes de serveis” com a modalitats distintes i, 
en canvi, contempla el contracte de serveis que, en funció de les diverses 
prestacions (algunes de les quals apareixen tipificades), pot donar lloc o no 
a la consecució d’un resultat. En segon lloc, perquè redueix una gran part de 
les prestacions de serveis a tipus contractuals específics i ho fa prenent en 
consideració models d’activitat i no sectors professionals concrets. En tercer 
lloc, perquè estableix unes normes generals en principi aplicables a tots els 
contractes de serveis.

2.1 definició del contracte de prestació de serveis

L’art. IV. C – 1.101 a DCFR defineix el contracte de prestació de serveis de 
forma bastant simple i tautològica perquè la paraula definida forma part 
de la definició: “contracte en virtut del qual el prestador de serveis executa 

SC, Art. 1:105, C, pàg. 198. Desapareixen, per tant, també les regles que, en la Part especial, 
suposaven una concreció de la primera: art. 3:303 (treball sobre un bé), 4:103 (dipòsit), 
6:103 (informació i consell), 7:103 (tractaments). Només subsisteix en els contractes sobre 
informació i consell (IV. C - 7:102) i tractaments (IV. C – 8:102), amb rubriques distintes: 
respectivament, “obligació de recopilar dades prèvies” i “informació preliminar”. 
77 Així, la norma sobre conformitat en els contractes de treball sobre un bé (art. 3:105 PEL 
SC) reiterava innecessàriament les mateixes frases que dedicava a la conformitat l’art. 1:108 
PEL SC, en seu de disposicions generals. Per això, ara n’hi ha prou amb l’art. IV. C – 2:106, 1 
DCFR. L’expulsió del precepte de la part especial en què abans es trobava pretén remarcar 
que en aquests tipus de contracte no sempre serà possible pactar o esperar un resultat in 
concreto (BANDENRECHT et alii, PEL SC, Art. 3:105, B, D, pàg. 446-447). Tanmateix, quan 
així sigui, no hi haurà inconvenient en declarar aplicable aquella disposició general, que és 
la que caracteritza la prestació com a obligació de resultat. 
78 Cfr. art. 1:104, 7 PEL SC i IV.C – 2:102, 7 i 8 DCFR.
79 Per a un comentari crític (força negatiu) sobre la regulació del contracte de serveis en el 
DCFR, vid. UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, pàg. 736-774; més ponderada, amb 
judici positiu sobre l’originalitat del plantejament, WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 
290-297. Favorable, en allò que fa referencia a la part general, P. DE BARRÓN ARNICHES, 
“Cuestiones sobre el contrato de servicios diseñado en el Marco Común de Referencia”, 
InDret, 2008, 3 (www.indret.com).
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un servei per a un client”. 80 Però els comentaris aclareixen la definició: tot 
el treball que realitza el prestador de serveis en benefici del client que l’hi 
encarrega, d’acord amb les seves instruccions i necessitats, és contracte de 
serveis, sense perjudici que aquest treball exigeixi la utilització de materials 
i doni lloc a un resultat material i tangible (construcció d’una obra nova, 
moble o immoble); o que aquest resultat sigui de naturalesa immaterial 
(disseny de l’estructura d’un bé, o la redacció d’un informe o d’un dictamen); 
o que l’activitat no doni lloc a cap nou bé o entitat (dipòsit de cosa moble, 
serveis de manteniment d’un bé moble o immoble; tractaments mèdics). 81 És 
el que es desprèn de la llista de serveis (no exhaustiva) als que l’art. IV.C – 
1:101, 2 declara aplicables la Part C del Llibre IV DCFR.

L’onerositat no forma part del tipus perquè s’admeten contractes de serveis 
gratuïts (IV.C – 1: 101,1 b). Amb tot, les normes del DCFR parteixen de la 
consideració que el normal serà pactar un preu (IV.C – 1:101,1 a), que es 
presumeix quan el prestador de serveis sigui un empresari o professional 
(IV.C – 2:101). La no fixació inicial del preu determina l’aplicació de les 
regles de determinació subsidiària que estableix l’art. II- 9:104 DCFR 82, tret 
que expressament s’acordi la gratuïtat o aquesta es pugui demostrar d’una 
altra manera. El caràcter no remunerat del servei serà tingut en compte 
a l’hora d’apreciar la diligència exigible (IV.C – 2:105,4 d) o interpretar les 
expectatives del client en torn al molt o poc raonable que pugui ser esperar 
un determinat resultat (IV.C – 2:106, 1 a) i és una dada que pot coadjuvar a 
modificar la regulació prevista per a cada contracte en particular. 83

80 Id. DCFR- Glossari (Outline Edition), pàg. 566. La doctrina ha lamentat que l’art. IV.C 
– 101 no contingui una definició precisa i que el recurs a l’acquis no permeti dotar-la de 
contingut, per la qual cosa es considera de nul·la utilitat el legislador comunitari en el futur 
(UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, pàg. 757-758). En aquesta línia, s’ha fet notar 
que el DCFR encara es refereix a “contractes de béns i serveis” en diferents preceptes al 
llarg dels Llibres II i III, igual que en l’acquis, cosa que fa pensar que, als efectes previstos 
en aquelles normes, hauran de continuar essent qualificats com de serveis contractes que, 
clarament, queden al marge de la regulació de contracte de serveis en la Part IV.C DCFR (vgr. 
arrendament de béns). Vid. S. WHITTAkER, “The Draft Common Frame of Reference. An 
Assessment”, 2008, pàg. 3, pàg. 114-115, que al·ludeix als art. II-2:101, 3:101-103, 5:106, 5:201; 
III-1:105, 3:107 de l’interim outline edition (pràcticament inalterats en l’edició publicada l’any 
2009). Disponible a: http://www.justice.gov.uk/publications/docs/Draft_Common_Frame_
of_Reference__an_assessment.pdf (data de consulta, juliol 2010); ídem, WHITTAkER, 
“Contracts for Services”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 139.
81 Vid. BARENDRECHT et alii, PEL SC, Art. 1:101, A, pàg. 140 i allà les “national notes” 
(pàg. 149-153), molt més desenvolupades que en els comentaris a IV. C – 101 DCFR (pàg. 
1599-1600). 
82 Vid. els comentaris a IV. C – 2:101 DCFR, A, B, pàg. 1602-1603.
83 En relació amb el contracte de dipòsit, vid. els comentaris a IV.C – 5:101 DCFR, C, pàg. 
1791-1792. 
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2.2 descripció de models bàsics d’activitat

2.2.1. Plantejament

Es tracta de tipus funcionals genèrics, creats a partir de la descripció 
d’activitats bàsiques a les que es poden reconduir una pluralitat de 
contractes pels quals alguns drets nacionals preveuen disposicions 
concretes, o als que s’apliquen les respectives normes generals codificades 
-en el seu cas a través de la interpretació que n’hagi fet la jurisprudència-, 
o que s’observen en les clàusules generals de certs contractes marc sobre 
contracte d’obra o de servei. 84 El resultat és un nou “Dret dels serveis”, que 
incorpora elements d’aquests dos grans tipus contractuals genèrics (obra 
i servei), a base d’eliminar l’especialitat dels tipus (vgr. contractes amb 
arquitectes, metges o assessors) i crear-ne d’altres més abstractes que només 
tenen en compte categories d’activitats (vgr. informació, disseny). El DCFR 
dissenya un nombre “manejable” de categories i no és, per tant, exhaustiu. 
Com ja s’ha dit, es regulen, en concret, els següents contractes: construcció 
(construction), treball sobre un bé (processing), dipòsit (storage), disseny 
(disseny), informació (information) i tractaments (treatment). 85

Les tres primeres modalitats es regulen a partir del que poden considerar-
se contractes tradicionals en els Estats membres, amb independència que 
en molts d’ells la prestació sigui pròpia del contracte d’obra (construcció, 
treball sobre un bé), o que ni tan sols en sentit ampli pugui ser qualificada 
en molts d’ells com prestació típica d’un contracte de servei (dipòsit). Les 
tres últimes, més exòtiques des del punt de vista de la nominació i, en part, 
també per la caracterització com a contracte de serveis d’allò que, a partir de 
la qualificació de la prestació com a típica obligació de “resultat”, encaixaria 
en un contracte d’obra (informació i disseny), es creuen necessàries des del 
punt de vista de la pràctica moderna del Dret contractual.

84 Crític quant a la pretesa novetat de l’enfocament, UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, 
pàg. 760. Per contra, vid. WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 292: “geradezu genialer Wurf”.
85 Vid. infra epígraf 2.2.2. la taula explicativa. Inicialment es contemplaven nou i, entre ells, 
el contracte d’intermediació (agencia) i el mandat. Vid. JELOSEk – LOHNERT, “Ein (neues) 
Recht”, a HELMS et alii (Hrsg.), Das neue Schuldrecht, pàg. 264-265; M. LOOS, “Towards a 
European Law of Service Contracts”, ERPL, 2001, 4, [pàg. 565-574], pàg. 570. Per a un estudi 
de les regles dels PEL SC sobre el contracte de tractaments mèdics, a més de l’obra de Jelloseck 
– Lohnert acabada d’esmentar, vid. S.E. BARTELS – I. GIESEN, “The Principles of European 
Law on Service Contracts: the Rules on Medical Treatment in a Future Europe Compared 
to the Rules in the Netherlands”, a BOELE-WOELkI—GROSHEIDE (eds.), The future, pàg. 
169-181; G. WAGNER, “Das Arzthaftungsrecht im Gemeinsamen Referenzrahmen für 
ein Europäisches Privatrecht”, a H. P. GREINER – N. GROSS - k. NEHM – A. SPICkHOFF 
(Hrsg.), Neminem laedere. Aspekte des Haftungsrechts. Festschrift für Gerda Müller zum 65. 
Geburtstag, köln, Carl Heymanns, 2009, pàg. 335 ss.
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Com es veu, aquests sis tipus contractuals donen lloc a prestacions no 
adscrites a un sector d’activitat concret (com ara les professions mèdiques, 
legals, d’arquitectura o enginyeria, artesanals), tot i que naturalment les 
prestacions de serveis d’algunes professions han servit de guia per a elaborar 
tipus contractuals concrets (vgr. advocats i metges: contractes d’informació 
i consell; metges: contracte de tractaments). Però aquestes professions no 
es veuen reflectides en la qualificació legal del contracte (vgr. contracte 
d’assessorament legal; contracte de tractament mèdic) perquè altrament 
s’hauria fet interminable la llista d’especialitats i, addicionalment, aquesta 
forma de procedir hauria comportat problemes de tipus i nomen, tota 
vegada que un contracte amb un determinat professional (advocat, notari, 
arquitecte, enginyer) pot comportar prestacions diverses i/o ésser diferents, 
en cada ordenament, els professionals encarregats de dur a terme una 
mateixa prestació. L’aproximació sectorial també hauria dificultat la creació 
d’unes normes generals. 86 El resultat és una regulació abstracta però, al seu 
torn, molt més concreta que la que en molts ordenaments jurídics ofereixen 
les normes codificades sobre el tipus abstracte “d’obra” i “servei”. 87

De tota manera, s’ha argumentat que difícilment una mateixa regla pot 
comprendre activitats que no tenen una finalitat comuna (vgr. el tractament 
que realitza el mèdic al seu pacient i el del perruquer que adverteix d’un 
problema de caspa en el seu client i li recomana un determinat xampú); i 
també que no s’entén quin és el criteri que permet aïllar en particular algun 
contracte que presenta analogies significatives respecte d’un altre (vgr. es 
qüestiona la diferència entre els contractes de producció d’una cosa moble 
seguint les instruccions del client i el contracte de disseny). Caldria afegir la 
dificultat de reconduir a algun d’aquests tipus bàsics determinats serveis, com 
ara el contracte d’ensenyament, que només forçadament podria identificar-se 
amb el contracte sobre subministrament d’informació i consell. 88

86 LOOS, “Service Contracts”, a HARTkAMP et alii (dirs.), Towards, pàg. 566-569.
87 JELOSEk –LOHNERT, “Ein (neues) Recht”, a HELMS et alii (Hrgs.), Das neue Schuldrecht, 
pàg. 264.
88 UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, pàg. 762 i allà altres critiques. Però vid. les 
precisions que es realitzen infra, en la taula explicativa, en l’apartat “tractaments”, tocant a 
l’exemple del perruquer.
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2.2.2. Taula explicativa

Contractes de serveis, propers als tradicionals

Construcció objecte: creació d’un bé (una casa, una habitació) o una 
estructura nova (una carretera, un pont); alteració de la seva 
estructura o constitució preexistent, via reconstrucció, via 
modificació. Pot tractar-se de béns immobles (el contracte per 
excel·lència), però també de mobles: béns d’equipament [= 
emprats en la construcció d’altres béns], màquines agrícoles 
o pel transport (avions vaixells o trens) o una calaixera. I, 
finalment, també pot tractar-se de construir béns immaterials: 
software, websites, bases de dades i altres béns sobre els que 
recaigui propietat intel·lectual (pel·lícules, llibres, etc).

requisits del tipus: Exigeix l’aportació de materials i altres 
elements, indistintament pel client o el constructor. Els plans 
conforme amb els quals s’ha de construir el bé poden ser 
aportats pel constructor o pel client (que, al seu torn, pot 
haver-los sol·licitat a un arquitecte o dissenyador). Existeix 
el deure de cooperació entre les parts: informar dels riscos, 
de les alternatives i de les dades que siguin essencials pel 
desenvolupament satisfactori de l’obra.

distinció amb altres contractes: Cal determinar com 
interactuen les regles del contracte de compra-venda amb el de 
construcció, quan el contracte és de compra-venda de béns que 
s’han de produir segons les especificacions del client; també, 
com interactuen les regles del contracte d’obra amb les de 
prestació d’un altre tipus de servei (vgr. manteniment). 

dipòsit objecte: Custòdia d’un bé, generalment moble. S’admet el dipòsit 
de software i d’informació en el servidor (béns incorporals), però 
no el de béns immobles. Tanmateix, se li aplicarien al contracte 
de vigilància d’immobles les disposicions generals del Cap. 1 i, 
també, al de béns incorporals, en la mesura en què no totes les 
disposicions del contracte de dipòsit siguin aplicables. S’exclou 
també el dipòsit de diners, moneda estrangera, valors i accions, 
tot advertint que el tema ha de ser objecte de regulació en els 
contractes de serveis financers. Però res no obsta a una aplicació 
analògica, de moment, i, en algú cas (el dipòsit de moneda, 
valors o accions en un hotel) determinades normes troben 
expressa aplicació. Es basen en el Conveni del Consell d’Europa, 
sobre responsabilitat dels hotelers pels efectes introduïts pels 
viatgers, de 1962.
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requisits del tipus: Requereix el lliurament d’un bé moble; però 
no és requisit quoad constitutionem perquè el dipòsit es configura 
com un contracte consensual. El lliurament és prerequisit pel 
compliment del contracte i s’abandona la visió clàssica de la 
gratuïtat del contracte: la perspectiva comercial exigeix que 
el dipositant pugui exigir que el dipositari accepti la custòdia, 
sense necessitat de lliurament de la cosa, i que s’obligui a 
complir amb les obligacions que en deriven. Tanmateix, s’admet 
que la causa sigui neutra, això és, indistintament onerosa o 
gratuïta; però això ha d’influir en la posterior regulació de la 
responsabilitat. Les parts tenen el deure de cooperar.

distinció amb altres contractes: si el dipòsit és un contracte 
accessori d’un altre servei, també s’apliquen les normes d’aquest 
darrer: vgr. administració d’stocks, servei d’empaquetat. En 
concret, pot veure’s afectada la delimitació amb el contracte de 
treball sobre un bé (processing) o amb el contracte de transport, 
tota vegada que en aquests supòsits, el proveïdor dels serveis 
també és dipositari de la cosa, per bé que no es limiti a tenir-
la sota el seu control. S’apliquen les normes del contracte de 
dipòsit en la mesura en què no entrin en conflicte amb les que 
regeixen per l’altre contracte. O s’opta per aplicar les de l’altre 
contracte i llavors el lliurament de la cosa es considera una 
obligació addicional a les d’aquell altre. No queda clar si el 
contracte d’aparcament de vehicles ha de regir-se per les normes 
del dipòsit o per les de l’arrendament: en ambdós casos, el titular 
del pàrquing ha de prendre les mesures adequades per prevenir 
danys i un eventual robatori. S’opta per considerar que és dipòsit, 
només si el cotxe es diposita en un parking tancat, en el que 
l’entrada i la sortida està impedida per barreres i al que només 
es pot accedir prèvia presentació del tiquet corresponent, que 
identifica a qui el presenta com la persona que prèviament va 
deixar el vehicle. Si no hi ha cap mena de control, si el pàrquing 
està en un lloc obert i no està “protegit”, no es considera dipòsit. 
Tampoc no queda clar si el mer dipòsit en una caixa forta és un 
contracte de dipòsit. L’argument en contra de considerar-ho 
així, és que el prestador del servei no sap què es diposita. No pot 
prendre mesures específiques per prevenir danys. Les que pugui 
adoptar són generals i, per tant, exigibles també a un arrendador. 
Tanmateix, s’opta per incloure’l dins de la categoria, tot entenent 
llavors que això condiciona, en part, l’aplicació de les regles 
del dipòsit tocant a les obligacions del dipositari. Vgr. es pot 
exigir que aquest prengui mesures contra el robatori (càmeres 
de vigilància) però, per ex., no se podria exigir que també 
mantingués el lloc del dipòsit en condicions òptimes d’humitat si 
l’objecte dipositat ho requerís per evitar el seu deperiment.
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tractaments objecte: Adopció de les mesures necessàries per mantenir o 
transformar l’estat físic o mental d’una persona. Inclou les fases 
següents: anamnesi (recepció d’informació sobre el pacient: 
historial mèdic i símptomes de la malaltia); diagnosi (judici probable 
sobre la salut del pacient); teràpia (procés per proveir a la cura o 
alleujament de la malaltia); i prognosi (judici de probabilitats sobre 
l’evolució de la salut del pacient en el futur). Les normes contemplen 
diferents supòsits de riscs. S’apliquen essencialment als tractaments 
mèdics, però no es descarta l’aplicació analògica a situacions en què 
el serveis, tot i no ésser mèdics, també poden tenir el mateix objecte 
i, per tant, afectar la salut (vgr. servei de piercing).

requisits del tipus: Les normes del DCFR s’apliquen a les 
relacions contractuals entre el pacient i qui ha de proporcionar 
el tractament mèdic. Tanmateix, també s’apliquen quan qui 
rep el tractament no és part contractual (vgr. beneficiari d’una 
assegurança mèdica contractada per l’empresa). En aquest cas, 
el pacient és considerat un tercer que pot exigir les mateixes 
obligacions del proveïdor de serveis.

distinció amb altres contractes: Les normes es poden aplicar 
per analogia a d’altres situacions en què el proveïdor realitza un 
servei que canvia l’estat físic o mental del client (vgr. el perruquer 
que recomana un determinat xampú contra la caspa). Tanmateix, 
l’art. 8:101 DCFR ja no incorpora el paràgraf 4 de l’art. 7:101 
PCL SC, que és el que permetia desenvolupar aquest exemple 
en la hipòtesi de contractes mixts. Tot i això, l’exemple continua 
present en els comentaris a l’art. 8:101 DCFR. Segons l’art. 8:101,2 
DCFR, les normes també s’apliquen al proveïdor de serveis que, a 
més d’un tractament mèdic, proporciona altre tipus d’informació 
similar (vgr. referències a altres metges o institucions de salut).

Contractes de serveis “nous”

treball 
sobre un bé 
(processing)

objecte: Reparació, Neteja, Manteniment d’un bé (moble o 
immoble) que ja existeixi i, per tant, no implica crear-ne un de 
nou: pintura del bé, reparació de canonades, manteniment de la 
instal·lació elèctrica, de gas, neteja de vidres. Aplicable també 
als animals.

requisits del tipus: Exigeix el lliurament de la cosa al prestador del 
servei per part del client o que aquell la tingui sota el seu control.

distinció amb altres contractes: Cal determinar quan s’aplica 
aquest tipus de contracte de servei i quan el de construcció. Si 
sobre el bé que ja existeix s’han de fer obres i aquestes tenen un 
valor similar al del bé en l’estat previ a l’inici de les mateixes, 
el contracte passa a la categoria de contracte de construcció 
(reparació en un sentit ampli: renovació de l’estructura de la 
façana, de la teulada; obres de restauració d’un edifici antic).
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disseny objecte: Realització de plànols de construcció d’immobles; 
dibuix o delineació de projectes per crear béns mobles; plans 
per a la creació de béns immaterials. Essencialment pensat 
per la indústria de la construcció, en l’àmbit de l’arquitectura i 
l’enginyeria. Però aplicable al disseny industrial o de roba o de 
software.

requisits del tipus: Exigeix que el prestador de serveis executi 
un disseny sobre la base del qual un tercer (el client o algú 
altre a requeriment seu, vgr. l’arquitecte que no sigui a l’hora el 
constructor) ha de dur a terme un altre servei. Exigeix estreta 
col·laboració entre el client i el prestador de serveis (de manera 
que cadascú és responsable de les seves aportacions) i una 
contínua provisió d’idees i suggeriments per part del primer, 
per tal que el resultat (el disseny) sigui apte per a la ulterior 
realització del propòsit. La informació per part del client és 
també requerida en els contractes de construcció o de treball 
sobre la cosa, però és més intensa en els contractes de disseny, 
que és la fase en la què el client ha d’efectuar bona part de les 
seves eleccions i manifestar les seves preferències, per tal que 
el dissenyador executi l’encàrrec o expliqui quins inconvenients 
troba per a dur-lo a terme. És, en definitiva, necessària, per tal 
que el dissenyador pugui preparar el compliment del posterior 
contracte de serveis.

distinció amb altres contractes: Pot ser difícil separar el 
contracte de construcció del contracte de disseny. L’avantatge 
de la distinció s’aprecia quan la construcció i els plans de l’obra 
són realitzats per persones distintes, a l’hora de determinar la 
responsabilitat de cadascuna.

assessorament objecte: Informació i assessorament legal, econòmic (sobre 
la solvència d’una empresa, preus de cotització borsària, 
preus d’immobles) o meteorològic, inter alia. Inclou 
tant el subministrament d’informació tout court com el 
subministrament de consell, recomanacions i assessorament.

requisits del tipus: Es tracta de serveis que es tipifiquen per la 
seva naturalesa intel·lectual i per una execució “no material”. 
D’aquí que es consideri convenient destacar-ne l’autonomia 
respecte del contracte de serveis en general.

distinció amb altres contractes: El subministrament 
d’informació pot ésser una prestació suplementària en un 
contracte que té per objecte un o diversos serveis diferents (vgr. 
el banc que, a més de prestar serveis diversos, ha d’assessorar al 
client sobre les millors inversions que pot realitzar). Les regles 
d’aquest capítol s’apliquen només a la part relativa al servei 
d’informació/assessorament.
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2.3 les normes generals aplicables a tots els contractes de serveis

2.3.1. Plantejament general

El Cap. 2 DCFR estableix els deures de les parts en ordre a una correcta 
execució del servei. S’apliquen als sis tipus bàsics concretament regulats en 
la part especial (sense perjudici, si escau, d’ulteriors especificacions en el 
capítol corresponent) i encara a d’altres no regulats, sempre que no estiguin 
expressament exclosos de la Part IV.C. 89 Es contemplen, doncs, en abstracte, 
regles que poden contribuir a guiar la relació contractual de les parts. 90 
Es parteix de la idea que la col·laboració prèvia i al llarg de la durada del 
contracte és inherent al tots els contractes de serveis i que la comunicació 
continuada entre les parts pot ajudar a prevenir problemes o a solucionar-
los a mesura que es vagin presentant. 91 Per això, es regulen una sèrie de 
pretensions secundàries o càrregues, no exigibles coactivament, però la 
infracció de les quals repercuteix en la valoració final sobre l’adequació de la 
prestació al programa inicial i, en definitiva, condicionen els remeis de què 
disposen les parts contractuals en el cas de què aquella no sigui conforme 
(vgr. IV.C – 2:103,3; 3: 104, 3; 6:104 DCFR).

En concret, abans de la conclusió del contracte, es preveu l’intercanvi 
d’informació, que ha de permetre conèixer les aspiracions i les necessitats 
del client i les circumstàncies en què s’ha d’executar el servei (IV. C- 2:102) i 
aquest mateix deure de cooperar es preveu i concreta durant la seva execució 
(IV. C – 2:103, 2:108, 2:110). Són normes que, entre d’altres, es refereixen a 
la possibilitat i/o deure del client de donar instruccions i supervisar els 
treballs, a les condicions i manera en què aquelles s’han de seguir pel 
prestador de serveis, al deure d’aquest darrer d’advertir dels riscos de què el 
resultat previst en el contracte no s’arribi a aconseguir, o al deure del client 
de denunciar a l’avançada la previsible no conformitat durant el període de 
compliment.

La part general incorpora també una norma abstracta sobre la diligència 
exigible i els indicis que han de servir per concretar-la, això és, i entre 
altres, segons que qui presti el servei sigui o no un professional, que el servei 
sigui o no remunerat, o que existeixin regles de la professió que fixin un 
determinat estàndard (IV. C – 2:105 DCFR); i una altra regla interpretativa 

89 BARENDRECHT et alii, PEL SC, General Introduction, I, pàg. 129; Chapter I: General 
Provisions, B, pàg. 132.
90 BARENDRECHT et alii, PEL SC, General Introduction, I, pàg. 128; LOOS, “Service 
Contracts”, a HARTkAMP et alii (dirs.), Towards, pàg. 578; JANSEN, “Principles”, a 
ZIMMERMANN (Hrsg.), Service Contracts, pàg. 52-55.
91 BARENDRECHT et alii, PEL SC, General Introduction, III, pàg. 128.
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que estableix quan es pot deduir, a manca de pacte, que el prestador de 
serveis ha d’aconseguir el resultat esperat pel client (IV.C – 2:106 DCFR). 
Addicionalment, en la mesura que el servei es contracti o no a partir de les 
aptituds personals del prestador, una altra norma estableix les condicions en 
què la subcontractació és possible (IV. C – 2:104, 1 i 2 DCFR). D’altra banda, 
atès que el servei pot comportar la realització d’un bé moble o immoble, es 
preveuen regles sobre la qualitat dels materials (IV.C – 2:104, 3 DCFR). En 
atenció a la durada del contracte, es contempla amb certa flexibilitat (“si 
és raonable”) la possibilitat de modificar unilateralment el programa de la 
prestació, prèvia notificació a la contrapart (IV.C – 2:109 DCFR), així com el 
deure del client de denunciar a l’avançada la previsible no conformitat del 
resultat amb el contracte i les conseqüències que per a ell comporta no fer-
ho (IV. C – 2:110 DCFR). El desistiment unilateral i la resolució per part del 
client són tractats de forma unitària, per bé que es preveuen conseqüències 
distintes, quant a la possibilitat del prestador de serveis de reclamar danys, 
si el desistiment/resolució del client no estava justificat (IV. C – 2:111 DCFR).

Els remeis pel cas d’incompliment contractual, que també s’haurà de valorar 
a partir de la concreció de totes aquestes disposicions generals en el capítol 
corresponent a cada contracte en particular, són els que regula el Llibre III 
DCFR 92. Són normes generals aplicables a tot tipus d’obligacions, per bé que 
no manquen algunes disposicions específiques aplicables exclusivament a les 
obligacions de fer i per raó de la naturalesa personal del compliment. 93 Els 
riscos per la pèrdua de la cosa deguda, quan el servei comporti l’obligació de 

92 La remissió exigeix adaptacions en l’art. IV.C – 8: 110 DCFR i cal tenir en compte que hi 
ha inversió de la càrrega de la prova en l’art. IV.C – 8:109, 3 DCFR. Addicionalment, l’art. 
6:109 DCFR facilita l’establiment del vincle de causalitat entre la infracció de l’obligació de 
proporcionar informació i els danys que es produeixen.
93 La regla general és que quan hi hagi incompliment i aquest no sigui excusable, el 
creditor pot recórrer a qualsevol remei (III – 3:101, 1 DCFR): correcció del compliment, 
execució forçosa, suspensió del compliment, resolució, reducció del preu, danys. Si no són 
incompatibles, els remeis poden acumular-se i, en especial, amb la reclamació de danys. 
Aquesta reclamació, però, no és possible, igual que tampoc l’execució in natura, quan 
l’incompliment sigui excusable (III – 3:101,2 DCFR). La resolució del contracte exigeix que 
l’incompliment sigui essencial ( fundamental non performance), però també és possible 
si el deutor que ha retardat el compliment no fa la prestació en el termini addicional de 
compliment establert pel creditor (III-3:503 DCFR). L’art. III – 3:302, 3 c DCFR estableix que 
no es pot recórrer a l’execució in natura en les obligacions de naturalesa personal i també 
l’art. 3:510,4 DCFR té en consideració que, en cas de resolució, el servei ja prestat no es pot 
retornar. En aquest cas, s’ha de pagar en diners el valor del benefici rebut, d’acord amb els 
criteris i matisos establerts en l’art. III-3:512 DCFR. El remei consistent en la reducció del 
preu en cas de prestació no conforme amb el contracte s’aplica tant als contractes de serveis 
pels que s’ha de pagar un preu com també, amb les degudes adaptacions, als contractes en 
què hi hagi una prestació recíproca de serveis (III-3:601,4). No s’exclou en els contractes de 
serveis el deure del creditor de notificar la manca de conformitat al deutor, tret que aquell 
sigui un consumidor (III – 3:107, 4 DCFR).
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lliurar-la o posar-la a disposició del client, tenen regulació pròpia en el Llibre 
IV, Part C. 94

2.3.2. Diligència i consecució del resultat

Cap norma estableix una distinció apriorística entre obligacions de mitjans 
i de resultat en ordre a la diferenciació de tipus contractuals específics. La 
raó és que un mateix servei pot tenir per objecte prestacions d’una o altra 
naturalesa. En conseqüència, tenen abast general tant la norma que estableix 
el paràmetre de diligència (IV.C – 2: 105 DCFR) com la que estableix el deure 
del prestador de serveis d’obtenir un resultat (IV. C – 2: 106 DCFR).

Vist que el model funcional de servei pot comportar una activitat o un 
resultat, la regulació en la part especial segueix aquest mateix esquema. 
Tanmateix, com a regla de principi, en determinats contractes es pressuposa 
que la finalitat és l’obtenció d’un resultat concret [contractes de construcció 
(IV C – 3:104 DCFR), dipòsit (IV C – 5:105 DCFR), disseny (IV C – 6:104 
DCFR) i subministrament d’informació objectiva (IV C – 7:105,2 DCFR)]. 
En d’altres, per contra, es deixa la determinació a les circumstàncies del cas 
[contractes de treball sobre un bé (IV. C - 4:101 DCFR)], o bé el resultat no es 
pressuposa en absolut [subministrament de consells o assessorament (IV.C 
- 7:101 DCFR), tractament mèdic (IV – 8: 104 DCFR)]. La responsabilitat, 
doncs, s’haurà d’establir d’acord amb una o altra regla (infracció de la 
diligència/infracció del deure d’obtenir un resultat) segons es dedueixi de la 
interpretació del contracte. 95

És a dir, el deure de diligència s’ha d’observar sempre, però la responsabilitat 
per incompliment o mala execució del servei ve determinada per la seva 
infracció quan no hi hagi l’obligació d’aconseguir un resultat concret. Si el 
resultat que és objecte de la prestació no s’ha pactat, encara és possible 
deduir quin era el concret resultat garantit pel prestador de serveis, tot 
recorrent a criteris presumptius: les expectatives que tindria un client 
raonable en les mateixes circumstàncies i l’absència de motius d’aquest 
mateix client raonable en les mateixes circumstàncies per creure que 
hi havia un risc substancial de no obtenir-lo. Vgr. no és el mateix que el 
mecànic hagi de reemplaçar la peça d’un cotxe per a què torni a funcionar 
com abans de la reparació, que el client pretengui que el cotxe reparat corri 
més que si fos nou; ni tampoc és el mateix contractar els serveis d’un advocat 

94 Vid. en el contracte de construcció, art. IV. C – 3: 108 DCFR; en el de treball sobre un bé, 
art. IV. C – 4: 107 DCFR; en el de dipòsit, art. IV. C – 5:108 DCFR.
95 Comentaris ad IV.C – 2: 106 DCFR, C, pàg. 1657. Quant als contractes de treball sobre 
un bé, vid. art. IV.C – 4:105, 1, II DCFR que, tot i no ser una regla sobre conformitat amb 
el contracte (a diferencia de la resta de casos en què s’imposa la consecució d’un resultat), 
s’expressa en termes similars a l’art. IV. C – 2:106 DCFR. Cfr. amb l’art. 3: 105 PCL SC.
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per a presentar un recurs judicial, que pretendre que el recurs doni la raó 
al client. Si hi ha riscos de no obtenir el resultat, el prestador de serveis ho 
ha d’advertir (IV. C: 2:102, 2:108 DCFR), dada que contribuirà a fer creure al 
client que el resultat previst no és fàcil o possible d’obtenir.

Es tracta, doncs, d’un judici de probabilitat ex ante que no necessàriament 
depèn del tipus de servei, sinó del fet que el prestador de serveis sigui 
capaç d’identificar i controlar els tres factors següents: a) les necessitats 
del client; b) la solució que pot oferir, ajustada a aquestes necessitats; c) les 
circumstàncies en què ha de dur-se a terme el servei. 96

Per tant, en determinats contractes (obligació de mitjans), el client ha de 
demostrar que el prestador de serveis no va actuar diligentment. Aquest pot 
negar l’incompliment demostrant que va posar tota la diligència exigible, 
o bé replicar que el seu incompliment és conseqüència de la manca de 
compliment de l’altra part (III- 3:101,3 DCFR). També pot exonerar-se de 
responsabilitat provant la impossibilitat (III- 3:104 DCFR). En canvi, quan 
el client prova la no consecució del resultat (obligacions de resultat), el 
prestador de serveis no pot al·legar que va posar tota la diligència exigible 
i serà responsable de l’ incompliment tret que, igual que en el cas anterior, 
demostri que el client ha contribuït a la no obtenció del resultat (III - 3:101,3 
DCFR); això és, que ha infringit els deures que li corresponen (IV.C - 2:102,4; 
2:103, 1 a, b, c, e DFCR) o ha proporcionat una informació incorrecta (IV.C - 
2:107,2 DCFR). També es pot exonerar si l’ incompliment és excusable (III- 3: 
104 DCFR), però sempre que el propi prestador de serveis no hagi infringit 
el deure d’advertir que hi havia possibilitat de no obtenir el resultat, com a 
conseqüència de la informació incorrecta subministrada o les inadequades 
instruccions del client (IV. C – 2:108 DCFR). Llavors, el client té a la seva 
disposició qualsevol dels remeis establerts en el Llibre III DCFR, inclosa la 
reclamació de danys. 97

96 BARENDRECHT et alii, PEL SC, Art. 1:108, A, pàg. 226. Per diferents consideracions 
de política legislativa a propòsit d’aquesta regla, vid. T. kADNER GRAZIANO, 
“Dienstleistungsverträge im Recht der Schweiz, österreichs und Deutschlands im Vergleich 
mit den Regelungen des Draft Common Frame of Reference”, a ZIMMERMANN (Hrsg.), 
Service Contracts [pàg. 60-97], pàg. 68-69; H. M. FLECHTNER, “Service Contracts in the 
United States (and from an Economic Perspective): A Comparative View of the DCFR’s 
Service Contracts Provision and their Application to Hawkins v McGee”, a ZIMMERMANN 
(Hrsg.), Service Contracts [pàg. 149-166], pàg. 164-166.
97 Comentaris ad IV.C – 2: 106 DCFR, D, pàg. 1656-1657.



Esther Arroyo Amayuelas216

3. distinció entre el contracte de serveis (construcció) i el 
contracte de compra-venda

En la Part. A del Llibre IV DCFR, dedicat a la compra-venda, l’art. 1:102 
DCFR estableix que quan els béns objecte del contracte han de ser 
produïts o manufacturats, cas en el qual hi ha un contracte de construcció 
i de venda (contracte mixt, II – 1:107 DCFR), el negoci s’ha de considerar 
principalment una compra-venda. La norma concorda amb l’art. II – 107, 3 
a DCFR i segueix la previsió establerta en l’art. 1.4 Dir. 99/44, per bé que 
només parcialment l’art. 3.1 Conveni de Viena, que precisa que és així quan 
el client no aporta materials en proporció significativa (substancial). 98 En 
relació amb els contractes de servei de construcció de béns mobles segons 
un disseny presentat pel client, els comentaris a l’art. 2:101 PEL SC no 
donaven solució al problema de la qualificació del contracte, tot i admetre 
el possible conflicte de normes que podia plantejar-se quan les regles sobre 
conformitat fossin distintes. 99 Actualment, els comentaris a l’art. IV.C – 3:104 
DCFR s’inclinen per l’aplicació de les normes dels respectius contractes als 
elements rellevants de cada categoria i, en cas de conflicte, donar primacia 
a les de la compra-venda (II- 1: 107,4 DCFR), cosa que implica l’aplicació 
de les normes sobre conformitat i remeis d’aquest últim contracte al de 
construcció de béns mobles. 100 Pel cas de vicis jurídics, l’art. IV. C – 2:106,2 
DCFR incorpora normes de compra-venda al contracte de serveis i, per tant, 
el precepte sempre és aplicable al contracte de construcció que comporta el 
lliurament d’una cosa immoble.

98 Idem, art. 6.2 Conveni de Nacions Unides sobre prescripció en matèria de compra-venda 
internacional de mercaderies. En canvi, els comentaris a l’art. IV.A – 1:102 DCFR, B, pàg. 
1222, afirmen: “[I]t does not matter who supplied the materials, provided that there was 
an obligation to transfer ownership of the goods, once made, to the party ordering the 
goods”. Només exceptuen de l’àmbit d’aplicació de la compra-venda el cas en què el contracte 
especifiqui que la posada a disposició dels materials a la persona que ha de construir o fer 
l’objecte, així com l’objecte resultant, no li transfereix la propietat. En aquest cas, només hi 
hauria contracte de serveis. S’assenyala llavors: “[T]he important questions is what has to be 
done under the contract, not who may have supplied the materials”.
99 BARENDRECHT et alii, PEL SC, Art. 2:101, E, pàg. 323, consideren que és un problema 
que hauran de resoldre els jutges. Crítics, UNBERATH, “Der Dienstleistungsvertrag”, pàg. 
761, n. 91; WENDEHORST, “Das Vertragsrecht”, pàg. 296-297.
100 Comentaris ad IV. C – 3: 104, D, pàg. 1720. Aquesta mateixa precisió s’observa en el 
comentari a l’art. IV.A – 102, B, pàg. 1221-1222, pel cas que allò que s’hagi de produir sigui 
un prototipus únic que s’hagi de construir segons les instruccions del client. En la part que 
consisteix en un servei, s’apliquen les normes pertinents de la Part. IV C. Però, posat que 
les normes sobre conformitat difereixin amb les de la compra-venda, de nou s’imposen les 
regles les regles d’aquest últim contracte: “[C]onflict is likely only at the end of the process 
when the rules on conformity might differ slighly. It is reasonable to allow the sales rules 
to prevail at this stage because ultimately what the party whats is to get conforming goods 
just as in any othe case of sales”. Si es tracta d’una compra-venda de béns de consum, sempre 
s’apliquen les normes de la compra-venda (II- 1: 107, 5 DCFR).
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v. el contracte de serveis en la futura regulació del 
llibre viè CC Cat.

Els epígrafs precedents han permès destacar algunes idees que poden ser 
d’utilitat al legislador català a l’hora d’abordar la regulació del contracte de 
serveis. El grup de treball les ha tingudes en compte, tant des del punt de vista 
terminològic, com de sistemàtica i continguts, però limitadament, de moment, 
a les propostes que han de servir per bastir una part general. Tanmateix, 
encara hi ha algunes zones grises que mereixeran ulteriors discussions. Sense 
ànim d’exhaustivitat, convé assenyalar alguns aspectes que actualment 
centren la nostra atenció i altres orientacions de probable utilitat futura.

1. terminologia
D’entrada sembla clar que cal abandonar la denominació d’arrendament de 
serveis, encara utilitzada en el CC espanyol. Socialment el terme apareix 
en desús i jurídicament és incorrecte quan l’important ja no és el fet de 
considerar unitàriament el fet “posar a disposició” d’un altre una cosa o 
treball a canvi d’un preu, sinó les modalitats concretes en què consisteix la 
prestació.

2. sistemàtica i continguts d’una part general del contracte 
de serveis

Ja s’ha dit que, de moment, només es treballa sobre les disposicions generals 
d’una futura regulació dels contractes de serveis a Catalunya. Aquesta, 
clarament, s’inspira en el Cap. 2 DCFR. Atès que tot el Llibre VIè CC Cat està 
encara per fer, no existeix solapament entre aquesta regulació i una part 
general del Dret de contractes que, de moment, és inexistent. Si els treballs 
prelegislatius continuen caldrà preveure, però, si la regulació dels serveis 
s’estén al sistema de remeis pel cas d’incompliment i, en cas afirmatiu, 
s’hauran de confrontar aquestes normes amb les que redactin altres grups 
de treball, ara ocupats en la regulació d’altres contractes -i, en concret, el de 
compra-venda-, per preveure’n les especificitats.

De moment, s’estan redactant normes que, entre altres temes, es refereixen 
als deures d’informació precontractual i de col·laboració entre les parts 
durant l’execució del contracte, a les instruccions del client, la determinació 
del preu, la diligència exigible, la possibilitat de subcontractació, la 
modificació del contracte o les diferents formes d’extinció. 101 Són 

101 Amb detall, sobre alguns d’aquests temes, vid. J. FERRER RIBA, “Vicissituds en la 
prestació de serveis: deures de cooperació, instruccions i modificació del contracte”, en 
aquestes mateixes Jornades.
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disposicions aplicables a qualsevol tipus de serveis en abstracte i no és 
transcendent que es tracti d’un servei de subministrament instantani o 
periòdic (vgr. subministrament de continguts per a una pàgina web); o que 
el servei pugui ésser qualificat d’estàndard (vgr. desinfectar una instal·lació; 
podar les plantes del jardí, instal·lar calefacció en l’habitació) o fet a mida 
(confeccionar un vestit, dissenyar una joia, assessorar econòmicament 
determinades inversions, tractaments mèdics) per bé que, naturalment, les 
especificitats i particularitats de cada servei exigiran o no instruccions, o 
que aquestes siguin més o menys precises i, en definitiva, un diferent grau de 
col·laboració entre el prestador de serveis i el client. Per això, eventualment, 
hi haurà casos en què no totes les disposicions generals resultaran aplicables 
o no amb la mateixa intensitat, especialment quan el servei sigui d’execució 
instantània o de curta durada o no comporti especial complexitat (vgr. 
servei de massatge a domicili; servei de perruqueria). No es té tampoc en 
compte la condició de consumidor del client, la qual cosa no obsta, però, per 
a l’aplicació preferent de les normes especials de consum quan escaigui (vgr. 
tocant als deures d’informació o en matèria de desistiment).

2.1 una concepció àmplia del servei que inclogui l’obra i, en general, el 
resultat

Deixant de banda l’evidència que els serveis als que s’hauria de circumscriure 
la regulació són el de treball autònom i que no queden sotmesos al Dret 
laboral, el primer pas és determinar si s’ha d’adoptar una concepció àmplia 
del servei que no es limiti a les prestacions de mera activitat o si, tot el 
contrari, és millor decantar-se per dues modalitats contractuals distintes, 
això és, d’una banda el contracte d’obra i, de l’altra, el contracte de serveis, 
cadascuna d’elles amb una regulació autònoma i independent. El problema 
d’aquest segon enfocament és que obliga a una definició del contracte d’obra 
que no sempre serà fàcil, tenint en compte que aquesta no necessàriament ha 
de limitar-se a la creació de nous béns materials (vgr. un edifici) o immaterials 
(vgr. una creació intel·lectual); que hi ha obres que, pel seu caràcter 
evanescent, poden plantejar problemes de delimitació amb els serveis (vgr. 
descarregar una màquina d’un camió 102); o que l’obra tampoc sempre podrà 
identificar-se a partir de la seva autonomia quan s’incorpori a una altra cosa 
(vgr. construcció d’una nova teulada en un edifici). 103 Per això, el contracte 

102 Vid. STS 6 de maig de 2004 (RJ 2099): “[E]l contrato que ligaba a las partes constituye 
un genuino contrato de obra, que pretendía tan sólo la descarga de la máquina, o sea, un 
concreto resultado u opus”. La sentencia recolza, addicionalment, en que “falta la nota de 
dependencia o subordinación que suele concurrir en la locatio operarum”.
103 En canvi, l’anterior Secció de Dret Patrimonial, proposava la següent definició, en l’art. 
651-2: [1] “[P]el contracte d’execució d’obra, la persona que executa l’obra s’obliga a dur 
a terme una activitat dirigida a crear una cosa corporal, a partir de l’especificació d’uns 
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d’obra tampoc no pot venir tipificat per l’existència d’una obligació de donar, 
juntament amb la de fer, perquè aquella és accessòria i pot no existir.

Sembla preferible definir els contractes de serveis de la manera més simple 
i més àmplia possible, com aquells en què una part s’obliga envers l’altra 
a desenvolupar una activitat, generalment a canvi d’una remuneració 
(que haurà de presumir-se en els contractes en què una de les parts sigui 
un professional) i, addicionalment, preveure en un segon paràgraf que el 
servei pot comportar la creació, reparació o transformació de béns immobles 
o mobles, fins i tot incorporals. Es tractaria d’indicar clarament que la 
denominació “contracte de serveis” absorbeix el comunament conegut en 
la majoria d’ordenaments jurídics com a “contracte d’obra”, el subtipus més 
evident del qual és el contracte de construcció/reparació (en el CC, art. 
1588 ss; art. 1600); però, alhora, també es tractaria de fer palès que l’obra 
s’identifica, més genèricament, amb la consecució d’un resultat que, per tant, 
pot no comportar la creació, reparació o transformació de béns.

La distinció entre mitjans i resultat és important perquè permet determinar 
què o quina finalitat s’incorpora a l’obligació, això és, quina és exactament la 
prestació del deutor. La seva concreció exigiria, potser, incloure una norma 
que preveiés els criteris en virtut dels quals s’entén que un determinat 
resultat és exigible, la qual cosa dependrà en cada cas de la determinació 
d’allò pel qual el deutor es compromet a respondre, a partir de la concreció de 
les expectatives del creditor. Si aquest no les formula expressament, caldrà 
recórrer a un judici de probabilitat, en què les circumstàncies en què ha de 
dur-se a terme el servei coadjuvaran a establir quines eren aquestes i, per 
tant, a què s’obligava el deutor: el nivell de risc de la prestació, la capacitació 
i habilitats del prestador de serveis, el preu acordat, les circumstàncies de les 
que es faci dependre el pagament, la major o menor col·laboració requerida 
al creditor, etc. En definitiva, la qüestió depèn de la interpretació del 
contracte, però no seria sobrer detallar aquests criteris expressament en una 
norma. És una opció preferible, tant a una genérica remissió a “la voluntat de 
les parts, la llei o els usos” 104 , com a la fixació d’una norma general abstracta 
en la línia del que estableix l’art. IV.C – 2:106 DCFR, que imposa al deutor 
(prestador de serveis) la càrrega de destruir les expectatives raonables del 
creditor si no vol quedar vinculat a l’obtenció del resultat.

materials, o incorporal, susceptible de ser identificada de la resta de coses a les que pot 
quedar incorporada i amb autonomia pròpia, i a lliurar-la a la persona comitent, amb o 
sense retribució” (vid. Departament de Justícia. Observatori de Dret Privat de Catalunya. 
Secció de Dret Patrimonial, Treballs Preparatoris del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya 
“Les Obligacions i els Contractes” (tancat a data de 23 d’abril de 2004) (inèdit).
104 Vid. Secció de Dret Patrimonial, Treballs Preparatoris, art. 651-6. En aquest sentit, també 
STS 24 d’octubre de 2002 (RJ 8975).
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2.2 diligència exigible, també en les obligacions de resultat

A l’hora d’establir la diligència exigible és possible inspirar-se en una regla 
com la que proporciona l’art. IV. C – 2:105 DCFR, però és pot simplificar i 
també s’hauria d’admetre el pacte (art. 1104.2, I CC esp), sempre que aquest 
no tingui per objecte excloure el deure d’observar la normativa aplicable al 
servei quan el prestador sigui un professional. Si les parts no expressen la 
diligència prestable s’han de preveure subsidiàriament els paràmetres que 
han de servir per determinar-la: entre d’altres, les qualitats personals del 
prestador del servei, les circumstàncies de temps i de lloc en què el servei ha 
de prestar-se, els riscos previsibles i l’existència o no de retribució i la seva 
quantia.

L’antiga Secció de Dret Patrimonial només tenia en compte la infracció de la 
diligència (del bon pare de família o del bon professional) quan l’obligació 
era de mitjans. Si l’obligació era de resultats, el prestador responia per la seva 
no consecució, tret de força major. 105 Ja s’ha dit també que, en el DCFR, el 
deure de diligència s’imposa en tot cas (àdhuc si es pacta una obligació de 
resultat) però s’admet que el client pot optar per reclamar en virtut de la 
infracció de l’obligació principal per manca de consecució del resultat (quan 
aquest s’hagi pactat o sigui l’esperable), sense necessitat de demostrar la 
infracció del deure de diligència en el compliment de l’obligació principal. 
Cal tenir en compte que les normes sobre remeis en el Llibre III DCFR, a les 
quals remet la regulació, enlloc no introdueixen el paràmetre de la culpa i, 
en conseqüència, la reclamació de danys no depèn de la seva infracció.

A manca d’ulteriors reflexions, de moment no es veu la necessitat d’introduir, 
en aquesta part general, una norma que objectivitzi la responsabilitat 
per manca de consecució del resultat. Si la diligència és sempre exigible i 
els criteris d’imputació de danys són el dol i la culpa (art. 1101 CC), això no 
varia pel fet que l’obligació sigui de mitjans o de resultat. Per tant, no sembla 
correcte prescindir per a aquestes últimes d’aquest esquema. Si la conducta 
no condueix a l’efecte esperat, és necessari una valoració per determinar la 
imputabilitat de l’incompliment i, per tant, la responsabilitat per danys. Si 
malgrat la no consecució del resultat, el deutor ha estat diligent, no hi haurà 
responsabilitat (vgr. el pintor que es posa malalt el dia abans de lliurar el 
quadre no té culpa). Prescindir del vincle causal entre la conducta i l’efecte 
que aquella procura, significa prescindir del propi concepte d’obligació. És el 
que fa el deutor quan garanteix el compliment, tot assumint llavors una nova 

105 Vid. Secció de Dret Patrimonial, Treballs Preparatoris, pàg. 73-74, art. 651-6, 2: “[S]i de la 
voluntat de les parts, la llei o els usos resulta que amb l’activitat compromesa s’ha d’obtenir 
un resultat, i aquest no s’obté, la persona que presta el servei o la que executa l’obra solament 
poden eximir-se de responsabilitat quan es prova la força major”.
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obligació, que és la d’indemnitzar danys i perjudicis per la no consecució del 
resultat.

La jurisprudència no sempre parteix d’aquestes mateixes premisses. En el 
cas resolt per la STS 14 juliol 2006 106, queda clar que el deutor havia assumit 
una obligació de resultats:

“[…] no habiéndose producido la insonorización, que era el resultado 
propuesto como objetivo primario, ha de haberse producido un 
incumplimiento, suponiéndose en tal caso, con apoyo en preceptos como 
los contenidos en los arts. 1098, 1101, 1103, 1104 y 1182 a 1184 del Código 
civil, que ha habido al menos una negligencia o una impericia en la 
actuación del contratista [….], con lo que estamos ante una típica obligación 
de resultado, que la doctrina y la jurisprudencia han identificado como 
variante de las obligaciones de hacer en la que se define el contenido 
de la prestación del deudor a partir de la inclusión o no en la prestación 
comprometida del logro o de la realización de aquél «interés primario» del 
acreedor que subyace en la constitución del vínculo obligatorio, de modo 
que el deudor no se obliga solamente a desplegar una actividad diligente 
con vistas a la obtención de un determinado resultado, sino que es el logro 
de ese resultado concreto el que se constituye en contenido de la prestación 
del deudor”.

El mateix, la STS 12 de març de 2008 107, en un cas de cirurgia maxilofacial:

”[…] comprometió un resultado satisfactorio al término de la intervención 
o lo que es igual, aseguró o garantizó el interés final perseguido por el 
paciente […] captando su voluntad para realizar un tratamiento que en 
principio, y conforme al deseo de la paciente, iba a adecuarse a las pautas 
señaladas por el médico especialista en esta clase de actuaciones, que le 
había reconocido con anterioridad […] y esta actuación deja al margen 
cualquier valoración sobre los elementos que conforman la responsabilidad 
que pudiera derivar de la intervención médica para aproximarla al régimen 
jurídico del arrendamiento de obra y no de servicios, en el que el resultado 
ofertado o prometido, y no los medios que se pusieron a disposición de la 
paciente, resulta suficiente para responsabilizar al facultativo del daño”.

Les dues sentències transcrites posen l’accent en què l’interès primari del 
creditor és l’obtenció d’un concret resultat, però difereixen en el raonament. 
La primera no independitza aquest resultat de la conducta del deutor 
(en presumeix la culpa), però sí que ho fa la segona, que prescindeix de la 
relació causal entre una i altre, segurament per les especials circumstàncies 
del cas en les que s’aprecia “captació de voluntat” del metge. Ara bé, una i 

106 RJ 2006/6380.
107 RJ 2008/4045.
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altra sentència coincideixen a l’hora de jutjar el règim de la responsabilitat 
en les obligacions de resultat o contracte d’obra i consideren que la 
responsabilitat per incompliment es produeix en el moment en què aquell 
no es produeix. Convé assenyalar, però, que si el deutor hagués de respondre 
en tot cas per la no consecució del resultat, el judici d’imputabilitat seria 
sobrer, contràriament al que pot llegir-se en la primera de les sentències 
esmentades que, com ja s’ha dit, estima que hi ha culpa (tot presumint-la, 
però). Si la segona no la té en compte és perquè també prescindeix que allò 
que caracteritza l’obligació és la seva qualificació com a conducta de caràcter 
jurídic i no merament material (art. 1088 CC esp.) i, per tant, focalitza 
l’atenció en l’existència d’una garantia del compliment. L’argument no 
s’hauria de generalitzar. Com ja s’ha dit, si l’obligació és una conducta apta 
per a aconseguir el resultat pactat o esperat, la seva no consecució no pot ser 
l’únic indici determinant de la responsabilitat, ni hauria de fer presumir la 
culpa: per poder reclamar danys, el creditor hauria de provar la manca de 
diligència del deutor en la seva no obtenció.

3. Zones encara grises
És evident que el mandat pot tenir per objecte la mateixa categoria 
de prestacions que un contracte de serveis i també que el criteri de la 
remuneració no serveix per a delimitar un i altre tipus, no solament perquè 
en els treballs actuals es parteix de la base que el contracte de serveis pot 
ésser gratuït, sinó també perquè el mandat sovint té en consideració uns 
criteris de gestió professional que advoquen per la no gratuïtat. 108 La Secció 
de Dret Patrimonial de l’Observatori de Dret Privat es va plantejar en el seu 
moment la delimitació entre un i altre contracte i, clarament, optava per 
l’exclusió del contracte de mandat de la regulació general del contracte de 
serveis, tot entenent que aquest darrer havia de tenir caràcter residual, això 
és, que la seva regulació no havia d’aplicar-se si no amb caràcter subsidiari als 
contractes nominats típics. 109 Això exigia regular a part i delimitar clarament 

108 Vid. Secció de Dret patrimonial, Treballs preparatoris, pàg. 84.
109 Secció de Dret Patrimonial, Treballs preparatoris, pàg. 71-72: “[L]’objecte del contracte de 
serveis queda configurat per la prestació d’una activitat que no comporta una cosa nova. Amb 
tot, cal excloure de l’objecte del contracte de serveis –en sentit estricte, que d’altra banda, és 
el que ara ens ocupa- totes aquelles activitats que configuren l’objecte d’un contracte tipificat 
de forma autònoma –servei en sentit ampli- com els de societat, mandat, mediació, dipòsit, 
hostalatge, edició, representació teatral i execució musical, transport... Tots ells tenen la 
consideració de contractes especials front al general de serveis, de forma que redueixen el 
seu àmbit objectiu. Ens trobem davant d’una relació generalitat/especialitat que converteix 
el contracte de serveis en un contracte residual en el que s’inclouen tots aquells serveis –en 
el sentit ampli de facere- la prestació dels quals no és objecte d’una tipificació especial. El 
contracte de serveis actua, en definitiva, i així es pretén que ho faci, com un calaix de sastre 
de les relacions jurídiques dirigides a la prestació d’una activitat que no disposen d’una 
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l’objecte del contracte de mandat, que la Secció entenia referit a la “gestió 
d’assumptes del mandant” en sentit ampli (art. 652-1). 110 Ara bé, si actuar 
o gestionar per compte d’un altre és, en definitiva, prestar-li un servei, no 
es veu perquè no haurien d’ésser generals per a un i altre contracte normes 
sobre remuneració, diligència exigible, deure de col·laboració entre les parts, 
instruccions, o desistiment, sens perjudici d’ulteriors especificacions en una 
regulació pròpia del contracte de mandat, en un nou capítol dins del mateix 
títol on, a la vista la definició àmplia del concepte de servei en els actuals 
treballs, s’hauria de precisar sense ambigüitats i de forma restrictiva en 
què consisteix l’activitat de gestió del mandatari i, naturalment, preveure la 
regulació dels efectes entre mandant/mandatari i tercers, cosa que exigiria 
plantejar-se prèviament si el mandat ha de ser o no representatiu.

Consideracions del mateix estil, això és, sobre la seva inclusió en el títol 
dedicat al contracte de serveis, cal fer tocant al dipòsit, que és un servei 
tipificat per l’activitat de custòdia. Caldrà plantejar-se llavors si aquest ha de 
continuar essent un contracte real o si, tot el contrari, és preferible inclinar-
se per la seva naturalesa consensual, així com la conveniència d’estendre’l als 
béns incorporals. Posat que l’accent es vulgui posar en l’activitat de custòdia 
en si mateixa considerada, molt més que en el fet de traslladar la cosa o el 
bé al lloc on el dipositari l’ha de custodiar, no hi hauria d’haver problema 
en incloure com a objecte de dipòsit els béns immobles. 111 Addicionalment, 
el grup de treball hauria de considerar l’oportunitat de regular el contracte 
d’aparcament de vehicle com a modalitat seva, sempre que el cotxe es 
dipositi en un pàrking tancat, en el que l’entrada i la sortida estiguin 
impedides per barreres i al que només es pugui accedir prèvia presentació 
del tiquet corresponent, tal i com preveu el DCFR i, a Espanya, la L. 40/2002, 

normativa específica, alhora que disposa una normativa que resultarà aplicable de forma 
subsidiària als contractes de serveis tipificats de forma autònoma”. 
110 Art. 652-1: “[P]el contracte de mandat, el mandatari, amb l’acceptació, s’obliga a gestionar 
els assumptes que el mandat li ha encomanat”. L’explicació, però, és ambigua per què també 
es dona a entendre que l’objecte del mandat són els actes jurídics i no merament materials. 
Vid. Secció de Dret Patrimonial, Treballs preparatoris, pàg. 85: “[...] el deure de prestació que 
assumeix el mandatari en el context del vincle contractual és el de “gestionar assumptes 
aliens”, és a dir, una actuació per compte del mandant, fins el punt que una part significativa 
de la doctrina jurídica italiana configura jurídicament el mandatari com un cooperador en 
la realització d’un acte jurídic aliè.” [....] “el deure de prestació que assumeix el mandatari, 
es pot concretar en la realització de qualsevol activitat jurídica rellevant per compte del 
mandant, que es pot projectar sobre qualsevol tipus de serveis que es tradueixin en una 
gestió en sentit ampli d’assumptes del mandant”.
111 La raó que donava la Secció de Dret Patrimonial per a excloure el dipòsit de béns immobles 
és que el projectat Llibre Vè CC Cat preveia un capítol específic sobre administració de béns 
aliens (Vid. Treballs Preparatoris, pàg. 106). Aquesta darrera regulació no va reeixir, però 
tampoc l’argument era definitiu: el concepte d’administració és dinàmic i, per contra, la 
custòdia en què consisteix el dipòsit és un concepte estàtic.
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de 14 de novembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos). 112 
Efectivament, l’art. 1.1 L. 40/2002, estableix com a deures de qui presta el 
servei la “cessió d’un espai” i el deure de “vigilància i custodia”. 113 L’art. 3.1 
c estableix el deure de restituir el vehicle i, com a “servei especial” (art. 3.2), 
també el dels objectes que hi ha en el vehicle. Addicionalment, el titular de 
l’aparcament té, igual que en el dipòsit, el dret de retenció sobre el vehicle si 
el seu titular no li paga el servei (art. 6.4). La jurisprudència, tant l’anterior 
com la posterior a l’esmentada norma, destaca les obligacions de guarda i 
custòdia que, com si fos dipositari, corresponen al titular del local. 114

Una altra de les qüestions que caldrà abordar i respecte de la qual caldrà 
discutir si la seu més oportuna és el títol dedicat a la compra-venda o, per 
contra, el dedicat als serveis, és la següent: cal incorporar normes sobre 
delimitació amb la compra-venda? Si és que sí, encara caldria distingir 
en funció del tipus de serveis: vgr. venda i posterior instal·lació del bé 115; o 
venda d’un bé prèviament construït. 116 En aquest darrer cas, la distinció és 
especialment important, posat que la responsabilitat per vicis de la cosa del 
venedor i del constructor sigui distinta (cfr. art. 1591 CC esp.; art. 17 LOE), 

112 Cal fer notar que la Secció de Dret Patrimonial va fer una regulació detallada, tot 
distingint entre contracte d’arrendament de places, de pupil·latge i de pàrquing, que ubicava 
en un capítol independent dins del Títol 6 (contractes sobre objecte aliè) i, per tant, al marge 
del Títol 5 (Contractes sobre activitat aliena), on s’incloïa la regulació dels contractes d’obra 
i de serveis i del dipòsit. En tot cas, admetia que el contracte de pupil·latge i de pàrquing 
exigien la custòdia del vehicle. Vid. Treballs preparatoris, pàgs. 130-145 (Cap. 4, Tít. 6, art. 
664-1 a 25). 
113 Art. 1.1 L. 40/2002: “[E]sta Ley establece el régimen jurídico aplicable a los aparcamientos 
en los que una persona cede, como actividad mercantil, un espacio en un local o recinto del 
que es titular para el estacionamiento de vehículos de motor, con los deberes de vigilancia 
y custodia durante el tiempo de ocupación, a cambio de un precio determinado en función 
del tiempo real de prestación del servicio.”
114 Vid., entre moltes, SAP Valencia 26 de gener de 2000 (RJ 162); SAP Barcelona 27 de gener 
de 2000 (RJ 1041), SAP Barcelona 22 d’abril de 2002 (RJ 1137), SAP 28 de setembre de 2007 
(JUR 134560). Totes les sentències es fan ressò de la dificultat de tipificació del contracte 
d’aparcament de vehicles i, tot distingint-lo del contracte de garatge (= arrendament), opten 
per considerar-ho dipòsit.
115 Tocant a les vendes de consum, vid. art. 115.2 RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 287, de 30 de noviembre), que equipara la 
manca de conformitat provinent d’una instal·lació incorrecta (contracte de serveis) a la 
manca de conformitat del producte, en les circumstàncies previstes en el precepte. Id. art. 
2.5 Dir. 99/44 i art. IV.A – 2: 304 DCFR. La idea es troba àmpliament desenvolupada en els 
comentaris als PEL SC. Vid. BARENDRECHT et alii, PEL SC, Art. 1:101, F, pàg. 145-146, on es 
posa en relleu que la instal·lació no té suficient autonomia com per a considerar-se contracte 
de serveis si consisteix en un procediment estandarditzat. En aquest cas, el contracte s’ha de 
qualificar com a compra-venda. Addicionalment, vid. art. 2.3 PDDC.
116 L’art. 115.1 RDLeg. 1/2007, aplica el règim de la manca de conformitat de la venda de béns 
de consum “al suministro de productos que hayan de producirse o fabricarse”.
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així com també la distribució dels riscos per pèrdua de la cosa deguda (cfr. art. 
1589-1590 CC esp; art. 1452.1 CC esp.). El criteri de l’aportació de materials 
pot ser rellevant per distingir entre venda de cosa futura (si subministra el 
material qui fa el treball) o contracte de servei en la modalitat de contracte 
d’obra (si els materials els subministra qui encarrega l’obra) 117 però, 
certament, no és definitiu, si el valor dels materials és inferior al del treball 
que cal esmerçar en la producció del resultat. 118 Al marge d’aquest criteri, 
un altre indici que es pot tenir en compte són les instruccions del client en 
l’elaboració de l’objecte resultant, de manera que a menor marge d’autonomia 
del prestador, més pes haurà de tenir la consideració com a contracte 
de serveis. Si, a la inversa, el que es pretén en tot cas és fer responsable al 
venedor de la manca de conformitat del bé resultant, el contracte haurà 
de ser qualificat com a compra-venda. 119 És l’opció per la que es decanten 
els comentaris a l’art. IV.C – 3:104 DCFR, en relació amb els contractes que 
tinguin per objecte la construcció d’un bé seguint les instruccions del client. 
Els comentaris entenen aplicables les regles de conformitat de la compra-
venda, tot i que el contracte mereix la qualificació de mixt (serveis i venda). 
En tot cas, cal recordar que la remissió a l’art. IV.A – 1:102 DCFR només és 
pertinent en el cas de construcció de béns mobles que s’han de produir o 
manufacturar. 120

117 Per bé que l’art. 1588 CC esp. qualifica en tots dos casos el contracte com d’obra.
118 La Secció de Dret patrimonial proposava el següent, en l’art. 651-2, 2: “[E]l contracte és 
d’execució d’obra quan la determinació de la retribució es fa segons el valor de l’activitat 
que s’ha de realitzar per a la creació i és de compra-venda quan el preu es fixa en funció 
del valor de la cosa”. La nota explicativa diu que la definició concorda amb l’art. 2103 CCQ 
(Treballs Preparatoris, pàg. 72). Si és així, “valor de la cosa” ha de ser “valor dels materials” 
o “valor del bé” que s’incorpora a un altre, però no ha d’identificar-se amb el “valor del 
producte final resultant de l’activitat o el treball esmerçat en la seva producció”. Vid. art. 
2103 CCQ: “1. [L]’entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires 
à l’exécution du contrat, à moins que les parties n’aient estipulé qu’il ne founirait que son 
travail. 2. Les biens qu’il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, 
des mêmes garanties que le vendeur. 3. Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou 
de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des 
biens fournis”.
119 Vid. STJCE 25 de febrer de 2010, Car Trim GmbH vs. KeySafety Systems Srl, que interpreta 
l’expressió “venda de mercaderies” emprada en l’art. 5.1, b Reglament 44/2001, de 22 de 
desembre de 2000. 
120 Vid. supra n. 97. Una anàlisi de les solucions existents en altres codis civils europeus, 
a P. SALVADOR CODERCH, comentari a l’art. 1588 CC esp., Ministerio de Justicia (ed.), 
Comentario del Código civil, II, 1993, [pàg. 1175-1182], pàg. 1178-1180.
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vi. reflexions finals

Les pàgines precedents han destacat alguns aspectes del contracte de 
serveis, tot oferint una panoràmica general de la presentació que en fan 
el dret comunitari, alguns ordenaments jurídics i el soft law representat 
pel DCFR. S’ha fet amb la vista posada en els treballs, encara inacabats, 
que actualment està duent a terme el grup constituït amb ocasió d’una 
futura regulació del contracte de serveis a Catalunya. De moment, només 
s’han redactat unes disposicions generals potencialment aplicables a una 
pluralitat indeterminada de serveis, dada que ja indica que són susceptibles 
d’una interpretació i aplicació flexibles. Però és convenient descendir del 
nivell d’abstracció a una base més concreta i, per això, en un segon moment 
caldria abordar la redacció d’una part especial, amb la tipificació d’alguns 
contractes de serveis en particular. Certament, això planteja el problema 
de la impossibilitat d’abastar-los tots i, per això, l’enfocament funcional 
adoptat pel DCFR pot ésser, de nou, un model a seguir. L’alternativa seria 
centrar la regulació en els contractes d’algun sector professional concret. 
El document presentat al Ple de l’Observatori, l’11 de febrer de 2009, i en 
el que es descriu una possible estructura i sistemàtica del Llibre VIè 121, 
suggeria la possibilitat de decantar-se pels contractes sobre serveis mèdics; 
en l’avantprojecte elaborat per la Secció de Dret patrimonial, l’any 2004, 
es regulava expressament el contracte d’execució d’obra immobiliària i 
es preveia la incorporació del contracte de viatge combinat. 122 Es tracta de 
decisions de política legislativa que correspon adoptar al legislador català, 
però caldrà veure si el nou Govern que sortirà de les urnes en dates molt 
properes està disposat a continuar prenent-les.

121 Que després seria aprovada pel Ple de la Comissió de Codificació. Vid. M. MARTÍN 
CASALS, “Presentació General” i allà l’Annex, en aquestes mateixes jornades.
122 En relació amb els viatges combinats, cal tenir en compte que la Comissió europea 
prepara una reforma de la Directiva 90/314 i que possiblement presenti una nova proposta 
a començaments de l’any 2011. Vid. http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_
en.htm#travel.








