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S u m a r i

I. Introducció. Els dos “sistemes d’adquisició” dels 
drets reals de la llei 5/2006: el fonamentat en els 
“títols d’adquisició” i el fonamentat en la tradició

L’art. 531-1 i el preàmb. III, par. 5, de la Llei 5/2006 parlen de “sistema 
d’adquisició” i de “sistema transmissor-adquisitiu” dels drets reals. Els fona-
menten en els “títols d’adquisició”, considerats com a supòsits de fet d’aquest 
efecte (ex 531-23). 

L’art. 531-1 parla de “transmetre i adquirir béns”. Com a títol adquisitiu 
identifi ca indirectament el contracte, en el si de la teoria i del mode, i diferencia 
els títols en sufi cients i insufi cients (“cal, a més [...] si s’escau”). 

El preàmb. III, par. 5, es refereix a “l’adquisició [...] del dret real”. Enumera sis 
títols: “La donació, la successió, el contracte, l’ocupació, l’accessió i la usucapió”. 
La secció 1a del cap. I del tít. III regula la tradició, la donació i la usucapió. Per 
tant, la tradició sembla afegir-se als títols adquisitius, però l’art. 531-3 la presenta 

I. Introducció. Els dos “sistemes d’adquisició” dels drets reals de la llei 5/2006: el 
fonamentat en els “títols d’adquisició” i el fonamentat en la tradició.......................................... 83

1. “Transmetre i adquirir” ...................................................................................................................................................... 84
2. “Constituir i transmetre” .................................................................................................................................................. 85
3. Els objectes de l’adquisició .............................................................................................................................................. 86
4. Altres supòsits adquisitius que no són títols ........................................................................................................ 86
5. La doble presència de la tradició. En relació amb el “títol” i la “iusta causa traditionis” ......... 87
6. Les diverses accepcions de la possessió en els drets reals ........................................................................... 88

II. 1a part. El “sistema d’adquisició” fonamentat en els “títols d’adquisició” .............................. 90
1. El “títol d’adquisició” (art. 531-1). L’admissió de la seva possible insufi ciència  ............................. 91
2. La complementació i la integració del títol adquisitiu (art. 531-1) ......................................................... 92

III. 2a part. El “sistema d’adquisició” fonamentat en la possessió adquirida 
per tradició  ..................................................................................................................................................................................... 95

1. La tradició i les seves “justes causes” (art. 531-3)............................................................................................... 95
2. L’adquisició de la possessió de bona fe de béns mobles a títol onerós i de bona fe 

(art. 522-8.1.3) .......................................................................................................................................................................... 96
3. La irreivindicabilitat (art. 544-2.1) ............................................................................................................................. 99



84 Ferran Badosa Coll

vinculada als contractes reproduint a la inversa la dualitat títol-mode (de l’art. 
531-1). És el resultat de confondre els “determinats contractes” amb les “iustae 
causae traditionis”. 

En el llibre cinquè, a més dels títols d’adquisició de l’art. 531-1 i el preàmb. 
III, par. 5, hi ha altres supòsits de l’efecte adquisitiu. Són la tradició amb “iusta 
causa traditionis” (art. 531-1, l’equivalent a l’art. 1901 CCesp), l’adquisició de la 
possessió de bona fe de béns mobles a títol onerós i de bona fe (art. 522-8.1.3) 
i la irreivindicabilitat dels béns (art. 544-2.1), que apareix també en l’art. 64,4 
CS. Tenen en comú el fet de fonamentar-se en una possessió adquirida per 
tradició.  

La conclusió és que en el dret català hi ha dos “sistemes d’adquisició: el 
fonamentat en els títols d’adquisició (que s’examina en el II. 1a part) i el fonamentat 
en la possessió adquirida per tradició (en el III. 2a part).

1. “Transmetre i adquirir”
És la redacció de l’art. 531-1. En canvi, molts dels articles de drets reals limitats 

parlen de la “constitució” o mera creació del dret (art. 561-13; 563-2; 564-3.1.2; 565-
3; 566-2; 567-2; 568-5; 569-5,-13,-24; 569-30). La constitució és un acte unilateral de 
disposició (art. 569-13.1b) pel qual s’exerceix la corresponent facultat de qui té un 
dret més extens sobre el bé (normalment, la propietat, art. 541-1, on “disposar-
n’hi” es refereix als béns i no al domini; art. 253,2 fi n. CS). La constitució és alhora 
acte de creació del dret i de fi xació del seu règim jurídic. És també el pressupòsit 
de la transmissió (art. 253,2 fi n. CS, no en l’art. 566-3).

La constitució del dret i la seva transmissió formen un sol negoci (art. 253-
2 fi n. CS) o dos (art. 565-3.a) segon, “constitució” i ”cessió”). La diferència 
s’explica perquè en les adquisicions inter vivos cal l’acceptació, de manera que la 
constitució serà unilateral i la transmissió bilateral. En tots els casos, sempre hi 
ha una adquisició derivativa constitutiva (ex art. 253,2 fi n. CS), perquè el nou dret, 
encara que no preexisteixi (Dig. 7-1-63, “Quod nostrum non est transferemus ad 
alios...”), està inclòs en el més ampli (Dig. 7-1-63, “...veluti is, qui fundum habet, 
quamquam usufructum non habeat, tamen usufructum cedere potest”), com 
prova la consolidació (art. 532-3.1; 564-6.2). En conseqüència, l’adquirent del dret 
constituït és un successor del constituent, encara que no ho sigui en el propi dret 
(en l’art. 253,2 fi n. CS ho és el successor en la propietat gravada). 

“Transmetre i adquirir” no és una redundància, atès que el mateix constituent 
pot adquirir el dret. Per tant, la “reserva” (art. 326-1 Comp.; art. 69-1; 81; 85-1 CS; 
art. 16.2 CF; art. 531-20; 561-3.2a); 565-3a) primer; 566-3; 567-2.1 d), -3.2) queda 
fora dels “títols d’adquisició” perquè és una autolimitació en ocasió del dret que 
es transmet. 

Tanmateix, el “transmetre i adquirir” de l’art. 531-1 es limita a l’adquisició del 
tercer i, per tant, és més restringit que el “sistema d’adquisició” del seu títol. Però el 
“sistema d’adquisició” del llibre cinquè inclou l’adquisició de drets en cosa pròpia, 
a priori (art. 566-3) o a posteriori (art. 561-16.1c), que és un usdefruit “formal”). 
Aquests casos no han de ser excepcionals, sinó que poden considerar-se com a 
manifestacions d’una regla general: l’admissió dels drets reals en cosa pròpia.
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2. “Constituir i transmetre”
L’esquema de l’art. 531-1 “transmetre i adquirir” també és insufi cient per 

descriure el “sistema d’adquisició” del llibre cinquè per un segon motiu: perquè 
pressuposa que el dret real preexisteix. Opera dintre de l’anomenada successió 
derivativa en la seva versió “translativa” (Dig. 18-1-15.2 “dominium meum 
transire”; Dig. 44-7-55 “dominium transferunt”; Dig. 50-17-177 “in jus dominiumve 
alterius succedit”).

Amb això deixa fora la possible creació del dret real que es transmet, és a dir, 
la versió “constitutiva” de la successsió o transmissió d’un dret que el transmitent 
no tenia (Dig. 7-1-66: “Quod nostrum non est, transferemus ad alium; velut is, qui 
fundum habet quamquam usufructum non habeat tamen usufructum cedere 
potest”). 

Las successió derivativa constitutiva és la típica dels drets reals limitats i s’ha 
de buscar en altres llocs del llibre cinquè que la designen com a “constitució” (art. 
561-3.1; 563-2.1; 565-3; 566-2; 567-2.d ) i que parlen de “títol de constitució” (en 
general, art. 532-1; en particular, art. 561-2; 565-3 pr.-14.1; 567-2.2), sempre en el 
sentit, explícit o implícit, de “constituir i transmetre” (art. 552-11.3). Això fa que 
es pugui concebre com un acte únic amb el doble efecte (art. 561-3.1 “constituir 
[...] a favor”). 

En realitat, constituir el dret i transmetre’l són dos actes diferents encara que 
puguin realitzar-se sense diferència temporal. En el llibre cinquè ho palesa l’art. 
565-3.a) 2n (“constitució [...] cessió”). És més clar en l’art. 253 CS de la classifi cació 
dels llegats. Dintre dels reals subdistingeix els successoris, pels quals el testador 
atribueix el mateix dret que tenia, i els no successoris, quan el testador, sobre la 
base del més ampli sobre l’objecte, crea un nou dret limitat (art. 253,2, “quan el 
legatari adquireix un dret real que per raó del llegat es constitueix sobre la cosa 
pròpia del testador”). La independència dels dos actes és clara en la constitució 
de drets reals en cosa pròpia que no va seguida de transmissió (art. 566-3).     

La “constitució” és un acte de disposició del titular sobre el dret real més ampli 
(art. 569-13 b,-24; també en els art. 561-3; 563-2; 564-3.1; 565-3; 566-2.2; en el CS, els 
art. 253,2 i 303), que crea un nou dret més limitat sobre el mateix objecte. El dret 
més ampli pot ser la propietat (art. 532-3.1.I; 541-1.2) o un dret real  limitat (ex art. 
532-3.1.II). La constitució és un acte no receptici perquè organitza el mateix dret. 
La “transmissió” és l’atribució d’aquest nou dret a un tercer que l’adquireix. És 
receptícia perquè té un destinatari. Els dos actes són unilaterals del constituent 
que crea el dret objecte de la transmissió i el transmet.

 Només la tercera fase, l’adquisició, quan el títol és inter vivos, requereix 
l’acceptació del destinatari, que és un acte també unilateral i diferent del doble 
constituent-atributiu. Ho mostra l’art. 531-7, que distingeix els dos actes de 
donació i d’acceptació. Al seu torn, l’“acte” de donació és sempre una transmissió 
i inclou constitució si el seu objecte són drets reals limitats i el donant els crea 
en virtut del dret més ampli (vgr. donació d’usdefruit, art. 561-3.1). En el llegat 
derivatiu constitutiu (art. 253,2 CS), l’adquisició es produeix sense acceptació 
(art. 253,2, “per la sola virtualitat”; 267,1 CS, “adquireix de ple dret”), que només és 
confi rmatòria (art. 267,1 CS). 
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3. Els objectes de l’adquisició
L’art. 531-1 parla de “béns” (també l’art. 531-7) que s’han d’interpretar segons 

l’art. 511-1, incloent-hi els drets patrimonials, reals i personals. Això no vol dir 
que l’àmbit del 531-1 correspongui al conjunt dels art. 609 i 1526 seg. CCesp. Ho 
impedeix la sistemàtica del llibre cinquè, ja que l’art. 531-1 pertany al títol III, 
que tracta dels drets reals. Per tant, els “béns” del 531-1 són només els drets de 
naturalesa real, encara que siguin obligacionals per la seva estructura, com el 
cens (art. 565-1.2, -8.1, -10). 

El preàmb. III, par. 5, parla de “dret real” en abstracte. Només d’aquests i no 
de totes les situacions jurídiques reals. “Situació jurídica real” és un concepte 
ampli per designar les qualifi cacions jurídiques referents a una cosa que n’esdevé 
l’objecte (ex art. 565-1.1), independentment que, a més, tinguin un titular o 
referent personal (malgrat que, erròniament, segons l’art. 545-4.2 sembla que  
totes en tinguin). Tenen titular els drets o les facultats (com la de disposar, art. 
85,1 CS, o dotar, art. 81 CS) reals que són situacions subjectives (art. 532-3.1). Però 
no en tenen la qualitat de vinculats dels béns com la fi deïcomissària (art. 208, 1r 
CS, si bé pot ésser font de facultats o drets, art. 227,2 CS). Tampoc no tenen titular, 
entre les “determinacions que, amb caràcter real, confi gurin o limitin els drets...” 
(art. 531-16.3), les que siguin legals en interès general (art. 541-2). Tampoc no en 
tenen els “règims immobiliaris” dels edifi cis (art. 553-2.1: “Poden ser objecte de 
propietat horitzontal els edifi cis”, -7.1: “Un edifi ci resta sotmès...”), que determinen 
la seva forma jurídica (art. 553-1 seg., -53 seg., 554-1 seg.) i que poden extingir-se 
per mera voluntat sense cap canvi en la confi guració material (art. 552-9 d); 553-
14.2; 553-59; 554-1; 554-8.1). 

Per tant, els títols d’adquisició, en referir-se a “drets”, no es referiran a les 
“situacions jurídiques reals” que no ho siguin.

4. Altres supòsits adquisitius que no són títols
En el llibre cinquè, a més dels títols de l’art. 531-1 i el preàmb. III, par. 5, hi 

ha altres supòsits de l’efecte adquisitiu, però que no entren en la categoria dels 
títols adquisitius del preàmbul. Són tres. El primer i més important és la tradició 
amb “iusta causa traditionis” (art. 531-3, l’equivalent a l’art. 1901 CCesp). Cal 
remarcar-ho perquè l’art. 531-3 sembla una repetició supèrfl ua del 531-1, pel fet 
de formular a la inversa la teoria del títol i del mode. El segon és l’adquisició de la 
possessió de bona fe de béns mobles a títol onerós i de bona fe (art. 522-8.1.3). El 
tercer és la irreivindicabilitat (art. 544-2.1), que apareix també en l’art 64,4 CS. La 
irreivindicabilitat és una solució acomodatícia que serveix per defugir si hi ha o 
no adquisició. 

Els tres supòsits també podrien considerar-se “títols d’adquisició”. Tanmateix, 
és millor mantenir el signifi cat estricte que té en el preàmbul III, par. 5. Primer, 
perquè només ells es tipifi quen per l’efecte adquisitiu, de manera que el títol 
anuncia l’efecte adquisitiu, mentre que en els altres casos l’adquisició és un efecte 
complementari excepcional, de manera que el títol es confi gura a partir de la 
producció de l’efecte. El segon, i més important, perquè ens informa que l’efecte 
adquisitiu ultrapassa els supòsits de fet que li són expressament destinats. 
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Indica que el fenomen adquisitiu excedeix el “sistema d’adquisició” confi gurat 
apriorísticament pel mateix llibre cinquè.

Aquest, per raons de política legislativa, té en compte altres circumstàncies 
que determinen igualment l’adquisició dels drets reals.

No sols això, sinó que aquestes circumstàncies fora del sistema del títol 
adquisitiu es poden unifi car sota una fonamentació pròpia. És la possessió 
en el seu paper de refl ex d’un dret que va més enllà de la presumpció de l’art. 
522-1.1. La importància de la possessió en els drets es palesa en el “concepte 
possessori” (art. 521-4,-7; 522-1.1,-8.1; 531-24.1) i en el fet que en sigui un criteri de 
classifi cació: “drets possessoris” (art. 522-6; 531-23.1; 563-2.1; 566-2.2) i “drets no 
possessoris” (art. 531-23.3). La classifi cació també és aplicable als drets de crèdit; 
són possessoris l’arrendament, el comodat i el dipòsit.

Aquests tres casos formen un segon “sistema d’adquisició” en el dret civil català, 
fonamentat en la possessió adquirida per tradició i diferent del fonamentat en els 
títols d’adquisició. 

En aquesta introducció caldrà fer un tractament especial de la tradició per 
l’esmentada doble presència, a primera vista repetitiva, en els art. 531-1 i -3. 
També de la possessió, perquè implica diverses accepcions que cal destriar. 

5. La doble presència de la tradició. En relació amb el “títol” i la “iusta causa 
traditionis”

La tradició és el negoci transmissiu del dret real. Ho palesa que el requisit de 
la seva titularitat s’hagi de complir en el tradens (Dig. 41-1-20: “Traditio nihil 
amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui 
tradit”), no en el deutor contractual.

La tradició apareix en els dos sistemes d’adquisició del llibre cinquè. En el 
fona mentat en els títols adquisitius és el complement dels títols d’adquisició 
contractuals (531-1; preàmb. III, par. 5). El seu correlat en el dret romà és 
el Cod. 2-3-20 (“Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis 
pactis, transferuntur”). La tradició esmena la impotència transmissiva de la 
voluntat reforçant-la amb el canvi de la situació material, és a dir, de la situació 
possessòria. 

Però la tradició també és el fonament del segon sistema d’adquisició. I en 
concret, com a títol adquisitiu si va acompanyada per les corresponents “iustae 
causae traditionis” (art. 531-3). La tradició, com a mera situació de fet o “nuda 
traditio”, també és un títol insufi cient; li cal el reforç de la “causa” que indiqui 
la funció que acompleix i que legitimi l’efecte. El seu correlat en el dret romà és 
el Dig. 41-1-31 (“Numquam nuda traditio transfert dominium sed ita si venditio 
aut aliqua causa praecesserit propter quam traditio sequeretur”). El contracte 
esmena la insufi ciència transmissiva de la tradició, però la seva funció és 
merament jurídica perquè la tradició ha fet el canvi material.

D’ací resulta l’aparença que el llibre cinquè formula la teoria del títol i del mode 
de manera reversible dos cops, que expressarien dues insufi  cièn cies transmissives: 
l’art. 531-1 i el preàmb. III, par. 5, a partir del contracte, i l’art. 531-3, a partir de 
la insufi ciència de la tradició. L’aparença augmenta perquè l’art. 531-3 presenta 
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la tradició (igual que el Dig. 41-1-31) “feta com a conseqüència de determinats 
contractes” que la precedeixen, és a dir, com a “causa solvendi” o compliment de 
l’obligació contractual, igual que l’art. 531-1. L’aparença es pot explicar perquè els 
dos textos romans són els fonaments principals de la teoria del títol i del mode 
(atribuïda a l’alemany Johannes Apel 1486-1536: “Methodica dialectica ratio 
ad jurisprudentiam accommodata”, Basi leae, 1545, a qui també s’atribueix la 
distinció “ius in re”-“ius ad rem”).

Tanmateix, la “iusta causa traditionis” del Dig. 41-1-31 trenca la reversibilitat 
entre els art. 531-1 i -3. L’art. 531-1 preveu el contracte com a font d’una obligació de 
donar en què la tradició és el compliment de la prestació deguda. L’art. 531-3, sota 
el caire del contracte, parla realment de la “causa solvendi” com a justifi cadora de 
la tradició. Per això l’art. 531-3 s’ha d’entendre com l’art. 1901 CCesp, tot i que s’hi 
hagin esmunyit els “determinats contractes”; fonts de l’obligació que desvien la 
qüestió cap a la teoria del títol i del mode.

6. Les diverses accepcions de la possessió en els drets reals
La relació de la tradició amb la transmissió dels drets reals (art. 531-1 i -3) 

depèn de la possessió que transmet (art. 531-2). D’ací en resulten dues qüestions. 
La primera és saber quan es necessita la tradició per a la transmissió real. Això 
requereix esbrinar la presència de la possessió en els drets reals per saber en quins 
la seva transmissió exigeix la tradició i en quins no. En aquest punt es presenten 
les categories de “dret possessori” i “dret no possessori”. La segona es refereix als 
drets possessoris. És saber quin contingut possessori és transmès per la tradició; 
aquest contingut s’anomena concepte possessori i identifi ca el dret el contingut 
del qual s’exerceix de facto en la possessió d’una cosa o un altre dret.

6.1. La presència de la possessió en els drets reals. “Concepte possessori” i 
objecte

S’ha de partir de la idea que la “posseïbilitat” és una qualitat general de tots els 
drets, atès que tots poden ser “posseïts ”o exercits de facto (art. 521-1), àdhuc les 
condicions civils de la persona o possessió d’estat (art. 337; 342 CS. 117.2; 179.1 c) 
CF). Una cosa diferent és la qualifi cació jurídica d’aquest exercici o possessió en 
el llibre cinquè.

La intervenció del llibre cinquè comença per utilitzar la possessió com a criteri 
classifi catori dels drets reals. Els classifi ca segons que el seu contingut inclogui o 
no facultats d’actuar sobre un objecte diferenciat, cosa o dret (art. 521-1; 522-7.2 
fi n.). En el primer cas, els qualifi ca de “dret possessori” (art. 522-6; 531-23.1; 563-
2.1; 566-2.2), i en el segon, de “dret no possessori” (art. 531-23.3). Són possessoris 
la propietat o l’usdefruit i no ho són el dret d’adquisició i la hipoteca.

La diferència es tradueix en el tractament jurídic. En els possessoris el llibre 
cinquè distingeix el dret que s’exerceix en forma de “poder de fet” i l’objecte sobre 
el qual s’exerceix aquest poder (art. 521-1.1). En la realitat serien dues possessions 
diferents. Però el llibre cinquè les organitza d’una altra manera. Només hi ha una 
possessió, la de l’objecte. El dret exercit no és objecte de possessió, sinó el seu 
contingut, i s’anomena “concepte possessori” (art. 521-1.2, -4, -6.2, -8 a); 522-1, -
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8.1; 531-24.1.8 a).  Aquest és el nom específi c que rep la posseïbilitat general del 
dret quan és possessori. La fórmula és: possessió d’un objecte en el concepte que 
indica el dret exercit (art. 522-1,-8.1). La possessió és, doncs, externa a l’objecte.

En els drets no possessoris no hi ha objecte sobre el qual s’exerceixi el “poder 
de fet”. En la seva possessió no es pot distingir entre el contingut i l’objecte. La 
possessió consisteix en l’exercici del dret sense projecció. És una possessió 
interna o (quasi) possessió (ex art. 531-5 fi n. l’“ús”; art. 3 b) LC der.) fonamentada 
exclusivament en la posseïbilitat general dels drets. Però, atès que el llibre cinquè 
(ex art. 521-1) es fa fort en la dualitat del dret posseït i de l’objecte de la possessió, 
resulta que la posseïbilitat general del dret no el converteix en objecte de la 
possessió. Resta saber si la seva possessió es pot qualifi car de “concepte possessori” 
malgrat que no està pensat per a ell. Hi ha dos arguments a favor. Un de textual: 
que el “concepte de” s’aplica no sols al dret exercit, sinó a la manera de fer-ho, com 
a “titular” (art. 521-1.2; 531-24.3), inclosos els mateixos títols adquisitius (com el 
d’hereu, art. 8,1; 64,1 CS). I un altre de més important: que el llibre cinquè preveu 
la posseïbilitat ad usucapionem de dos drets reals no possessoris, en el cens a 
favor (art. 565-3c) i en les servituds en contra (art. 566-2.4).

6.2. Els drets possessoris 

El “dret possessori” (art. 522-6; 531-23.1; 563-2.1; 566-2.2), és aquell el contingut 
del qual inclou el “dret a posseir” un objecte diferenciat (art. 521-7.3; 544-4.2, -
9; 561-2.2; 562-2, -9; 569-23, també 522-2, -3, -4). Atesa aquesta legitimació 
possessòria, no importa la naturalesa del dret, que pot ser real o personal 
(arrendament, comodat). De la llista de drets reals del llibre cinquè són drets 
possessoris: l’usdefruit (561-2.1), l’ús (562-1), l’habitació (562-9), els d’aprofi tament 
parcial (563-1), la superfície (564-1), el vol (567-1), la retenció i la penyora (569-2.1) 
i l’anticresi (569-23).

6.3. Els drets no possessoris. La posseïbilitat dels drets reals

Com ja s’ha dit, els “drets reals no possessoris” (531-23.3), caracteritzats per la 
manca d’objectes, participen de la “posseïbilitat” general. Són el cens (565-1), les 
servituds (566-1.1), els d’adquisició (568-1) i la hipoteca (569-27). En la Compilació 
no és possessori el dret de redempció (art. 326.2). Tanmateix, les servituds (art. 
566-1.1) tenen una característica: no tenen un objecte en el sentit estricte de 
sotmès al poder de la voluntat, però sí que afecten un objecte en quant són un 
límit a la possessió aliena sobre ell. 

En els drets no possessoris, el llibre cinquè no considera la manca d’objecte 
com a obstacle per a la possessió. Ben al contrari, reconeix la seva posseïbilitat 
general fi ns al punt que en dos d’ells la té en compte ad usucapionem. El cens (tot 
i que amb el nou art. 531-5 desapareix la “quasi possessió” de l’art. 3 b) LC), que 
és usucapible (art. 565-3.c); -13.3), i la servitud, en la qual la usucapió ha estat una 
qüestió de política legislativa amb solucions diferents. Sí com a regla en la Comp. 
(art. 343 i 283, que n’establia les excepcions), no en la Llei 22/2001 (art. 7.3) ni 
tampoc en el llibre cinquè (art. 566-2.4). Tanmateix, aquests darrers no neguen la 
(quasi)posseïbilitat de la servitud, sinó només que valgui ad usucapionem. 
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La possessió dels drets reals no possessoris consisteix, com la de tots els drets, 
en el seu ús (art. 531-5), entès com al seu exercici en qualitat de titular. En sentit 
estricte és l’exercici del seu contingut típic, vgr. en el cens reclamar i cobrar 
la pensió (art. 565-1.2, -8, -10) i en la servitud percebre’n la utilitat (ex art. 566-
11.1a), àdhuc en les negatives si és en qualitat de límit de la propietat servent. 
En sentit ampli serà possessió l’exercici de manteniment, facultat derivada de la 
seva existència, amb dues modalitats: l’exercici conservatiu (vgr. art. 1121,1 CC 
art. 117 LH 219, 2n RH o la derogada capbrevació de l’art. 316 Comp.), i també la 
pretensió de declaració judicial de la seva existència (art. 121-2 CCcat art. 327,2 
CS). En aquest sentit ampli d’“ús”, i limitant-nos als drets patrimonials, tots són 
posseïbles, siguin reals i personals, independentment que a més siguin possessoris 
perquè recauen sobre un objecte diferenciat, no sols els drets patrimonials, sinó 
també els títols adquisitius com el d’hereu (art. 8,1; 64,1 CS). 

La identifi cació de la possessió del dret amb el seu ”ús” (art. 531-5) comprèn 
totes les modalitats que s’han exposat. No és objecció l’art. 566-11.1 a), on “ús” és la 
percepció de la utilitat específi ca del dret. Al contrari, subratlla precisament que 
hi ha altres modalitats d’exercici de la servitud, tot i que només l’ús n’impedeix 
l’extinció.

L’exercici del contingut específi c dels censos i de les servituds es presenta com 
a durador. Però els continguts són diferents. La possessió dels censos consisteix 
en l’exercici d’una relació que, tot i ser real per la seva naturalesa (art. 565-1.1, 
-8.6, -9.2, -11.1, que es remet al 532-2), és obligatòria per la seva estructura (art. 
565-1.2, -8, -10). Tanmateix, de l’art. 565-3c) només es pot derivar la posseïbilitat 
de l’obligació periòdica (analògicament, el lloguer, la pensió compensatòria o 
la d’aliments, ex art. 269.1 CF), no la dels drets de crèdit en general. En canvi, la 
possessió en les servituds és un límit de la possessió de la fi nca servent.

En resulta que en els drets reals no possessoris es poden distingir dos tipus 
de posseïbilitat segons el contingut. La posseïbilitat dels censos és la pròpia dels 
crèdits o en relació amb la persona del censatari, encara que es determini per la 
propietat de la fi nca. La de les servituds afecta el predi servent. Precisament són 
aquestes les destinatàries de l’art. 531-5 fi n.

II. 1a part. El “sistema d’adquisició” 
fonamentat en els “títols d’adquisició”

És el que el llibre cinquè exposa explícitament com a tal en l’art 531-1 i en el 
preàmb. III, par. 5. L’art. 531-1 no designa els “títols d’adquisició”, llevat de la 
referència implícita al contracte que es deriva de l’al·lusió al títol i el mode i que 
implica una transmissió negocial inter vivos. L’única nota diferencial és que uns 
són sufi cients per a l’efecte i d’altres no perquè els cal un complement (“cal a més 
[...] si s’escau”), que són “la tradició” i “els actes o les formalitats que estableixen 
les lleis”. És a dir que per tenir la qualitat de “títol d’adquisició” no cal la plenitud 
de l’efi càcia.
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El preàmb. III, par. 5, també parteix d’aquesta dualitat. D’una banda, hi ha 
un “sistema transmissor-adquisitiu”, consistent en la “concordança” dels “títols 
d’adquisició”, en plural i que no es nominen, amb la “tradició”. El “d’acord amb 
la teoria del títol i de mode” confi rma que aquests títols són els contractes. El 
“sistema transmissor-adquisitiu” és parcial perquè no comprèn tots els títols 
d’adquisició i es limita a la negocial inter vivos. A més, enumera la llista tancada 
de sis “títols d’adquisició” sufi cients a primera vista per a la transmissió: “la 
donació, la successió, el contracte, l’ocupació, l’accessió i la usucapió”. L’accessió i 
l’ocupació es consideren “títols d’adquisició exclusius del dret de propietat” (cap. 
II del tít. III).

En els dos llocs es palesa que el “sistema d’adquisició” està per sobre dels títols 
adquisitius. És el “sistema” que els designa i els dóna o els lleva la sufi ciència per 
acomplir el seu efecte real i alhora els indica l’element que els ha de completar. 

1. El “títol d’adquisició” (art. 531-1). L’admissió de la seva possible 
insufi ciència 

L’expressió es retroba en l’art. 531-23, que considera la usucapió com a 
“mode d’adquirir” i com a “títol adquisitiu”. L’art. 531-1 i el preàmbul III, par. 5, 
coincideixen en el contracte (“teoria del títol i del mode”). En la llista del preàmb. 
III, par. 5, apareix el “contracte” autònomament, que s’ha d’entendre com el 
que no necessita la tradició. Segons l’articulat del llibre cinquè, la donació i la 
usucapió són títols generals, mentre que l’accessió i l’ocupació són exclusius de la 
propietat, juntament amb la troballa (cap. II del tít. IV), que es presenta com una 
modalitat de l’ocupació (art. 542-21, -22). 

Els “títols d’adquisició” del preàmb. III, par. 5, són heterogenis. D’antuvi, la 
“successió” no és un títol sinó un efecte i, suposant que es refereixi a la “mortis 
causa”, continua sense ser-ho, ja que els títols ho són els d’hereu o llegat. 
Segonament, hi ha títols negocials transmissius (la donació i el contracte, se 
sobreentén que el sufi cient) il·legals adquisitius originaris (l’ocupació, l’accessió 
i la usucapió). Tercerament, hi ha títols clarament insufi cients per a l’adquisició, 
com el contracte obligacional, títol que requereix el mode, i els clarament 
sufi cients, com l’ocupació i la usucapió (art. 531-23), que són títols originaris. 
La sufi ciència o no dels altres (donació, hereu, legatari) depèn de la regulació 
concreta.

En l’art. 531-1 el tema dominant és la sufi ciència o no del títol adquisitiu (“cal a 
més [...] si s’escau”), que esdevé el seu “principium divisionis”. 

Hi ha tres idees. La primera parla de “transmetre i adquirir”. Per tant, i atès que 
l’ocupació i la usucapió són originàries, l’art. 531-1 es refereix als títols translatius 
amb exclusió de les reserves. 

La segona idea és que la insufi ciència del títol no és incompletesa, perquè es 
refereix a l’efi càcia, no a l’estructura. El contracte és insufi cient però perfecte. La 
tradició, els actes o les formalitats de què parla l’art. 531-1 són afegitons externs 
al títol, si bé indispensables per a l’efi càcia real. 

La tercera és que l’essència del títol adquisitiu rau en la formulació de l’efecte 
real i en el fet que és l’element determinant de la seva existència. Les dues 
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coses estan en l’art. 531-4.2 e). Les circumstàncies alienes al títol són només 
condicionants d’aquesta existència, suspensivament si l’efi càcia no es produeix 
fi ns que es donin i resolutòriament si caduca (art. 565-31.2).

El “títol adquisitiu”, doncs, no equival al supòsit de fet de l’efecte, tot i que n’és 
l’element principal.

El 531-1 mostra la insufi ciència del títol generalitzant el model dual propi de la 
teoria clàssica del títol i del mode i la seva diferent jerarquia, és a dir, la prioritat 
del primer sobre el segon. Això és lògic, perquè en la codifi cació civil la teoria 
del títol i del mode serveix per establir la insufi ciència translativa del contracte 
obligacional davant la teoria consensual de la transmissió (art. 1138 CCfr, que 
situa en l’obligació contractual de lliurament). Aquesta dualitat i prioritat es 
mantenen en la possibilitat que el títol es complementi amb elements que no 
siguin la tradició: els “actes” o les “formalitats”.

No és encertat equiparar la tradició amb els “actes” o les “formalitats”. La 
primera resol un tema d’organització del sistema transmissiu: el de si la perfecció 
del contracte obligacional sobre la transmissió possessòria d’un bé en un concepte 
possessori real (521-4, 531-24.1) produeix el corresponent dret real en el creditor 
i ho nega. El segon i tercer són obvis: un títol incomplet no pot produir els seus 
efectes típics.

2. La complementació i la integració del títol adquisitiu (art. 531-1)
L’art. 531-1 esmenta tres complements possibles (“si escau”) del títol adquisitiu: 

la tradició i els “actes o [...] les formalitats que estableixen les lleis”. Tots formen 
part del supòsit de fet de l’efecte adquisitiu juntament amb el “títol d’adquisició”. 
Però amb la diferència que la tradició complementa el títol, que en si mateix és 
perfecte, mentre que els “actes... o les formalitats” en són elements integrants. El 
títol no existeix sense ells.

En destaquen dues notes. La primera és que són conductes (“la realització 
[...] de la tradició [...] o dels actes”) o resultats d’elles (“la realització [...] de les 
formalitats”) i, per tant, discrecionals. La discrecionalitat de la realització indica 
que l’adquisició de què parla l’art. 531-1 depèn de la voluntat dels interessats, 
encara que el títol adquisitiu sigui ex lege, com el derivat de la successió intestada, 
o que la seva creació sigui legalment obligatòria (art. 566-7 a -10). Per tant, no 
entra en l’art. 531-1 la no-producció de les causes de caducitat (art. 565-31.2). La 
segona és que l’“estableixen les lleis” no s’estén a la tradició i es limita als “actes” i 
a les “formalitats”. 

Respecte de la distinció entre “actes” i “formalitats”, s’ha de dir que no és 
excloent (malgrat el “o”), sinó que es poden acumular i que hi ha el problema 
de l’assignació. Hi ha “actes” que són “formalitats”, com el lliurament del bé en 
la donació verbal (art. 531-8.1, -12.2). En aquest cas, considero determinant 
la qualifi cació jurídica de “formalitat” sobre la naturalesa d’“acte” o mera 
conducta.
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2.1. La “tradició”. Només aplicable als drets reals que comportin possessió o 
afectació d’un objecte 

Els art. 531-1 i -3 no donen cap indicació de quan es necessita. Només la teoria 
del títol i del mode (preàmb. III, par. 5) al·ludeix al contracte.

Per tant, la solució és atendre el contingut possessori de la tradició (531-2, -5), 
que ens donarà que la tradició serà indispensable per a l’adquisició contractual 
dels drets possessoris sobre un objecte i, dintre dels no possessoris, que la seva 
possessió afecti una cosa. Per tant, sí la servitud i no el cens. 

Aquesta delimitació assenyala l’àmbit d’aplicació de la tradició a la creació 
contractual de drets reals (art. 531-1), sigui el contracte obligacional, com la 
compravenda, sigui real quoad eff ectum. En aquest cas, tant si s’imposa legalment 
com en la penyora (art. 569-13.1 a) o l’anticresi (art. 569-24.1 b), com si no se’n 
parla.

D’antuvi, la tradició s’aplicarà al dret real “possessori”, el contingut del qual 
inclou el “dret a posseir”. Com s’ha dit, en el llibre cinquè ho són: l’usdefruit (art. 
561-2.1), l’ús (art. 562-1), l’habitació (art. 562-9), els d’aprofi tament parcial (art. 
563-1), la superfície (art. 564-1), el vol (art. 567-1), la retenció i la penyora (art. 569-
2.1) i l’anticresi (art. 569-23). La tradició serà el negoci a través del qual s’ha de fer 
la constitució o establiment “a favor” (art. 561-3.1.3.4: 563-1) o l’adquisició (art. 
567-7.1d). El caràcter possessori del dret imposa la tradició llevat que el dret tingui 
normes especials d’adquisició. Així, la tradició no serà el mode d’adquirir en el 
dret de retenció perquè s’adquireix per inversió unilateral del concepte possessori 
(art. 569-5.1), ni en la penyora, perquè la transmissió possessòria forma part del 
títol constitutiu (art. 5 69-13 a).

No ho són: el cens (art. 565-1), els d’adquisició (art. 568-1) i la hipoteca (art. 569-
27) i el dret de redempció (art. 326.2 Comp.). Per tant, la tradició de l’art. 531-1 no 
es requereix per a la seva adquisició. 

 En segon lloc, la (quasi) tradició (art. 531-5) també s’ha d’aplicar als “drets no 
possessoris” que afectin una cosa aliena. En el llibre cinquè, d’entre els drets reals 
no possessoris es remarca la posseïbilitat del cens i la servitud. Doncs bé, per als 
censos, el 565-3 a) primer i segon n’exclou la tradició. El primer, perquè és una 
reserva i no una transmissió, igual que el dret de redempció (art. 326.2 Comp.). 
El segon, perquè la Llei no considera la transmissió del dret al censalista una 
tradició, sinó una cessió de crèdit (ex art. 1526 CC; la diferència entre ambdues 
és en el Cod. 4-39-5 i 6 en matèria de venda d’herència: el comprador pot exercir 
immediatament els crèdits però no esdevé propietari de les coses fi ns a la tradició). 
La posseïbilitat del cens és insufi cient per imposar la tradició. Això vol dir que en 
la constitució-transmissió del cens preval la seva estructura obligacional sobre la 
seva naturalesa real. 

En canvi, en les servituds, la posseïbilitat fa aplicable la tradició. És el 
que  resulta del 531-5 (equivalent a l’art. 1464 fi n. CCesp, on “uso” es refereix 
precisament a les servituds, art. 1387 Proj. CC 1851 i comentari de Florencio 
García Goyena). És el Dig. 8-1-20: “...ego puto usum eius iuris pro traditione 
possessionis accipiendum esse”). La diferència entre ambdós drets és que el cens 
com a crèdit periòdic no té cap objecte sobre el qual atribueixi un “poder de fet” 
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ni al qual afecti materialment. Tampoc la possessió de les servituds no converteix 
en objecte seu la fi nca servent, però sí que l’afecta en quant en limita la possessió 
del titular.

El cens assenyala la divisòria dels drets no possessoris per a la transmissió 
dels quals ja no es necessita la tradició. El dret català preveu un sol acte típic de 
“transmissió”. És la inter vivos de la “cessió a una tercera persona” posterior a la 
constitució (art. 565-3 a) segon). L’altre cas és el llegat real constitutiu i es regeix 
per les seves regles (art. 253,2 CS).

2.2. Els “actes”  

Atès que tractem de “transmetre i adquirir”, l’“acte” per excel·lència és 
l’acceptació de l’adquirent. Això ens mena als títols lucratius d’hereu (art. 16 CS) 
i de donació (art. 531-7). No al de llegat “d’efi càcia real” (art. 253,2 CS), perquè és 
atributiu de “ple dret” (art. 267,1 CS), el mateix que els títols fi deïcomissaris (art. 
235,2 CS), incloent-hi els d’hereu i de donació (art. 180,2 CS). Per tant, els títols de 
llegat i tots els lucratius fi deïcomissaris són sufi cients per si mateixos. 

Tanmateix, l’acceptació no és quelcom aliè o extern (“cal, a més”) al títol 
adquisitiu, sinó que l’integra. Així, en el títol d’hereu per institució (no per 
substitució), on l’acceptació és constitutiva del títol, atès que prèviament només 
es té l’“ius delationis” o “dret de succeir” (art. 19,3; 20,1 CS).

El mateix s’ha de dir de la donació si sota aquest nom únic destriem la donació 
negoci (art. 531-7) de la donació títol adquisitiu (preàmb. III, par. 5). La donació 
negoci dispositiu és unilateral del donant (art. 531-7: “acte pel qual els donants 
disposen...”) i el seu efecte immediat també és un dret a adquirir o delació (art. 
532-21.4). Ho palesa que el donatari tingui l’alternativa d’acceptar (art. 537-
7; 394 CS.) o repudiar i, sobretot, que la repudiació sigui un acte de disposició 
qualifi cada (art. 151.1 d); 212.1 c) CF art. 38.2 LF). La repudiació és l’acte extintiu 
del dret que el donatari adquireix per la voluntat unilateral del donant. Per la seva 
banda, l’acceptació de la delació la fa irrevocable, igual que el negoci unilateral de 
donació (art. 531-8), i atorga a aquest una nova qualitat: la de “títol adquisitiu”.

 Hi ha altres “actes [...] que exigeixen les lleis” per consumar l’adquisició de 
drets reals i que, tanmateix, no integren títols sinó que executen facultats d’un 
determinat dret. Per això romanen fora de l’art. 531-1. Un cas és el dels drets 
d’adquisició. Siguin legals (art. 552-4; 561-10; 563-4), com l’exercici de les “opcions” 
legals de “fer seves” dels art. 42-5 a), -6 a), -7.1 a), sigui del fet de poder “adquirir” 
dels 542-17.1, -18.3, de l’“adjudicació” del 542-9.3 o voluntaris (art. 565-5.2; 568-
1.1 a), b), c)). Un altre és el dret de retenció, on calen dos “actes” —la “decisió” 
del retinent i el “reconeixement” del deutor (569-5.3)— perquè neixi el dret de 
retenció, que és d’origen legal (569-3, -4). L’art. 531-1 inclou els drets d’adquisició i 
el dret de retenció. 

2.3. Les “ formalitats” 

Les “formalitats” indiquen que el “títol adquisitiu” és negocial. L’art. 531-1 
les presenta com la conducta de la seva “realització” i no com el resultat de la 
conducta, cosa que fa entendre que no cal la seva subsistència.
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Els conceptes forma (art. 125,2 CS), formalitat (art. 125,1 CS) i solemnitat (art. 
122,3 CS) freqüentment es barregen. 

La forma està vinculada a la declaració de voluntat, ja que resulta del mitjà 
de declaració (art. 531-12.1.2; 565-4), sigui expressa (art. 22,1 CS), sigui oral (art. 
531-8.1) o escrita (art.18 CS.) o tàcita per “facta concludentia” (art. 19; 22,2 CS). La 
forma pot referir-se al títol d’adquisició o als “actes” d’acceptació (art. 531-12.1, 
2), cas en què l’alternativa “o” de l’art. 531-1 es converteix en copulativa. El que 
“estableixen les lleis” o exigència legal (el “necessàriament” dels art. 563-2.2; 564-
3.2; 565-4; 567-2.1) depèn del tipus de títol i d’acte. L’exigència legal pot consistir 
en la forma escrita pública (art. 564-3.2; 565-4; 567-2.1) o privada (art. 563-2.2). 

La formalitat o solemnitat pot ser “interna” (ex art. 125,3 CS a contr.) o externa. 
El primer cas és la predeterminació legal del contingut del negoci (art. 565-4; 
568-6). El segon, quan consisteix en “actes” diferenciats de la declaració però que 
la llei exigeix per reforçar-la (el lliurament dels art. 531-8.1, -12.2). Entre aquests 
actes hi ha la documentació pública “ad solemnitatem” (art. 565-4; 567-2.1; 568-
2.1; 569-13.3 i el dubte que resulta de la manca de coordinació entre l’art. 569-5.3 
i els art. 569-6.3 fi n. i -8.3b) i la inscripció constitutiva (art. 568-2.1). No pertanyen 
a l’art. 531-1 les formalitats que només són requisits d’oposabilitat de l’efecte, com 
la inscripció declarativa (art. 563-2.2; 564-3.3; 567-2.3; 569-10.3, -24.2 ). 

III. 2a part. El “sistema d’adquisició” fonamentat 
en la possessió adquirida per tradició 

Com ja he dit més amunt (I.3), en el llibre cinquè hi ha tres supòsits de fet de 
l’efecte adquisitiu real que no entren en la categoria dels títols adquisitius del 
preàmb. III, par. 5. El més important és la tradició amb “iusta causa traditionis” 
(531-3). Els altres són l’adquisició de la possessió de bona fe de béns mobles a títol 
onerós i de bona fe (522-8.1.3) i la irreivindicabilitat (art. 544-2.1; també en l’art 
64,4), en la mesura que pot ésser un mode indirecte de designar l’adquisició.

Els tres tenen en comú la possessió adquirida per tradició, que assoleix una 
força superior a la presumpció de l’art diferent dels títols d’adquisició (art. 522-
1.1) i que ha de ser tractat independentment, ja que constitueix un segon sistema 
d’adquisició dels drets reals. 

1. La tradició i les seves “justes causes” (art. 531-3)
Cal remarcar-ho per no considerar l’art. 531-3 com una repetició invertida de 

l’art. 531-1, partint de la tradició i remuntant-se al contracte obligacional (en 
l’ordre del ja vist Dig. 41-1-31: “Numquam nuda traditio transfert dominium sed 
ita si venditio aut aliqua causa praecesserit propter quam traditio sequeretur”). 
La tradició apareix com un fet insufi cient per provocar l’efecte adquisitiu al qual 
cal el complement d’una “iusta causa traditionis”. Els “determinats contractes” 
indiquen aquest “acord causal” (més enllà de la contradicció entre Dig. 12-1-18, 
que el nega en cas de dissentiment sobre el títol, i 41-1-36, que l’admet si hi ha 
acord en l’efecte translatiu malgrat que es dissenteixi en el títol). En l’art. 531-3 
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poden ser tant obligacionals, “causa solvendi”, com reals, “quoad eff ectum” (ex 
art. 569-13.1 a), -24.1 b). 

La funció d’aquestes causes es palesa en la idea que la “causa solvendi” basta per 
si mateixa per a l’efecte adquisitiu, sense que calgui la preexistència de l’obligació, 
com ho demostra el pagament de l’indegut (art. 1895 CCesp). A partir de la “causa 
solvendi” hi ha la tríada tradicional: “causae solvendi, credendi, donandi” (Dig. 
36-1-67.4). Un cas de “causa donandi” seria la inversió de l’ordre de l’art. 531-12.2 
començant per la tradició.

Tanmateix, la llista de causes de la tradició és oberta (Inst. 2-1-41: “Sed si 
quidem ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex causa traduntur sine 
dubio transferuntur”). En el nostre dret, entre les nominades hi ha la “causa 
dotis” i els altres conceptes dotals (art. 32 Comp. 359, 2n CS.), les assignacions 
de llegítimes (art. 252,2; 359, 2n CS). Hi havia hagut la “mortis causa capio” (art. 
217,2 Comp. der.), defi nida genèricament a Dig. 39-6-31: “Mortis causa capitur, 
cum propter mortis alicuius capiendi occasio obvenit exceptis his capiendis 
fi guris, quae propio nomine appellantur” (també -21 i -31.2). En són exemples 
la contraprestació per repudiar l’herència perquè pervingui al substitut o a 
l’hereu intestat, el que es rep com a conseqüència del compliment d’una condició 
potestativa (Dig. 39-6-8, el darrer cas també a -31.1) i el que es rep per adir una 
herència (Dig. 39-6-21).

Les “causes de tradició” no han de limitar-se necessàriament a la propietat. En 
el llibre cinquè hi ha l’argument a favor de la penyora o de l’anticresi, invertint 
l’ordre dels art. 569-13.1a), -24.1b). En el CC supletori del dret català, la transacció 
és una “iusta causa traditionis” (art. 1809 “dando”, Dig. 12-6-65.1: “Et quidem 
quod transactionis nomine datur [...] non repetitur; nam si lis fuit, hoc ipsum, 
quod a lite disceditur, causa videtur esse”).

L’Inst. 1-1-40 indica que la necessitat de la causa és un producte del dret civil, 
ja que en realitat bastaria la voluntat transmissiva del senyor (“Per traditionem 
quoque iure naturali res nobis adquiruntur, nihil enim tam coveniens est naturali 
aequitati quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam 
habere”). Per això, la funció de les “causes” en la tradició és, com en el contracte, 
la limitació de l’autonomia de la voluntat. Per a la transmissió del dret real 
possessori o de servitud no basta voler-la ni la tradició. Cal expressar una “causa” 
que la justifi qui. 

2. L’adquisició de la possessió de bona fe de béns mobles a títol onerós i de 
bona fe (art. 522-8.1.3)

Les lleis anteriors al llibre cinquè van iniciar la tendència que l’adquisició “a 
non domino” onerosa i de bona fe protegís l’adquirent contra el titular efectiu, 
independentment de la via triada: irreivindicabilitat de la cosa (art. 64,4 CS.) o 
inimpugnabilitat del negoci (art. 9.3; 60.2 CF art. 11.3; 28.3 LUEP), que, en realitat, 
és vàlid però inefi caç per manca de poder de disposició. La regla s’aplica als béns 
immobles (art. 9.3 CF.11.3; 28.3 LUEP). 

El llibre cinquè ha generalitzat (art. 522-8.1.3) aquesta normativa a la manca 
de poder de disposició en general i a tots els béns mobles. A més, l’ha situada en 
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la possessió. Ho ha fet establint una regla adquisitiva (art. 522-8.1), una excepció 
(art. 522-8.3 pr.) i una exclusió de l’excepció (art. 522-8.3). 

2.1. El supòsit de fet bàsic (art. 522-8.1)

Es defi neix per la seva aptitud per a l’adquisició de drets reals, ja que si 
“comporta l’adquisició encara que” manqui “el poder de disposició sufi cient”, 
vol dir que amb més motiu si hi ha aquest poder. Per tant, comprèn el títol 
adquisitiu (art. 531-1 preàmb. III par. 5), la tradició amb causa (art. 531-3) i una 
adquisició de la possessió en el concepte del dret real, en què no es precisa si és 
per tradició (“cessió voluntària”, art. 521-8.1 a) o unilateral (art. 6 CS). Ho resol 
el -8.2, que parla de “transmetre el bé”. La presència de tradició indica que l’art. 
522.8.1 es refereix als drets reals susceptibles de la tradició: els possessoris i les 
servituds.

Aquest supòsit de fet és efi caç. Això pressuposa que els títols o eren sufi cients 
o s’han complementat (art. 531-1) i que la tradició s’ha justifi cat amb la causa 
(art. 531-1, -3). Igualment, que tots els actes realitzats, són vàlids. També que la 
possessió s’ha adquirit, cosa que exclou les coses fora de comerç (art. 521-8 d).

En el cas de títols derivatius i de la tradició adquisitiva, també pressuposa que 
el transmitent tingui poder de disposició sobre el dret. 

2.2. La regla adquisitiva 

Estableix que el supòsit de fet anterior continua sent efi caç encara que se 
li exclogui el poder de disposició del transmitent (“encara que els posseïdors 
anteriors no tinguessin poder de disposició sufi cient”). Per tant, se situa en els 
títols derivatius (art. 522-8.2, “transmetre el bé”). Sent la legitimació dispositiva 
l’únic factor que s’exclou, s’ha de pressuposar que existeixen tots els altres 
elements que componen el supòsit de fet adquisitiu. Ho reforça que el poder de 
disposició sigui una legitimació personal, externa al supòsit de fet en abstracte, 
la manca de la qual afecta la seva efi càcia però no la seva validesa.

La manca de poder de disposició pot resultar de no tenir la titularitat del dret 
(Dig. 50-17-54: “Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet”) o 
del fet que no se li hagi atribuït malgrat no tenir-la (art. 145; 151; 212 CF). Aquesta 
manca de poder és diferent de tenir-lo però no tenir la capacitat per exercir-lo 
(els fi lls no emancipats, art.159 CF a contr.); en aquest cas, l’acte és invàlid. L’art. 
522-8.1.2.3 es limita a la manca de poder; el -8.1.2 el considera subjectivament o 
respecte del transmitent, i el -8.3, objectivament com un vici real de la cosa.

 L’art. 522-8.1 resol la polèmica sobre l’aplicabilitat en el dret català de l’art. 
464,1 CCesp (rebutjada per JOAQUÍN VIOLA SAURET: “Los problemas registrales 
de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin desplazamiento a través de los 
principios”. AAMN.XI.1961, pàg. 423) o bé del brocard “ubi rem meam invenio ibi 
vindico”. I ho fa amb més decisió perquè no se situa en el títol per equivalència 
(ex art. 2279 CCfr) sense aclarir-ne l’efi càcia, sinó que l’estableix directament (art. 
522-8.1, “comporta l’adquisició”). I també ho fa amb més extensió perquè no es 
limita a la propietat (malgrat el -8.3), sinó que és general.

L’efi càcia directa imposa identifi car el dret adquirit. L’art. 522-8.1 ho fa acudint 
al concepte possessori i a la seva designació del dret possessori. Encara que 
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literalment inclou els drets reals i personals (arrendament, comodat, dipòsit), la 
sistemàtica imposa limitar-la als primers. El dret no és solament el de propietat a 
què sembla referir-se el “bé moble”, sinó tots els drets reals possessoris. Els drets 
no possessoris però posseïbles en queden exclosos perquè són immobles (cens, 
servitud).

L’art. 522-8.1 també permet reinterpretar la irreivindicabilitat general de 
l’art. 64,4 CS en matèria de mobles, considerant-la directament com un cas 
d’adquisició.

2.3. L’excepció

L’art. 522-8.3 pr. exceptua l’efecte adquisitiu del -8.1 quan el bé moble és “perdut, 
furtat, robat o apropiat indegudament”. Són vicis jurídics reals o inherents al 
bé que no esborren ni la possessió del-8.1 ni qualsevol d’ulterior (“possessió 
efectiva”). El primer vici és civil —el preveuen els art. 521-8c) i -6.3). Els altres tres 
tenen origen en un il·lícit penal (art. 531-27.2; art. 234; 237; 252 CP) i el darrer és la 
inversió unilateral del concepte possessori rebut en contra de la presumpció de 
l’art. 521-6.1 (i de la regla “nemo sibi causam possessionis mutare potest” del Dig. 
41-2-3.19 i 19.1). Aquests vicis, en el cas del -8.3,  ja existeixen quan la cosa arriba 
al transmitent.

En relació amb els tres darrers, es manté el principi del dret romà que la “res 
furtiva” era inusucapible àdhuc si s’adquiria de bona fe de qui no fos el lladre o 
els seus successors (Dig. 41-3-4.6, que estableix l’abast de la regla: “Res furtiva 
non usucapiatur nisi in potestate eius cui subrepta est revertitur”). El que ha 
fet el llibre cinquè és especifi car penalment el vici: el furt o sostracció “sense” la 
voluntat del posseïdor (art. 234 CP); el robatori qualifi cat per la força sobre les 
coses intermèdies o la “vis” sobre les persones (art. 237 CP), i l’apropiació indeguda 
(art. 251 CP) o la inversió unilateral del concepte possessori. I establir els seus 
efectes: l’originari de la inusucapibilitat (art. 531-27.2) i l’afegit de la no-adquisició 
del dret real (art. 522-8.3 pr.), la qual cosa pressuposa que el transmetent no en té 
el poder de disposició (art. 521-8.1).

El 8.3 estableix l’excepció mitjançant la subsistència de la propietat i de l’acció 
reivindicatòria (“els propietaris poden reivindicar”), però s’ha d’estendre als 
altres drets reals que es puguin adquirir pel -8.1.

La relació entre la regla del -8.1, la manca de poder de disposició del transmitent, 
i l’excepció del -8.3, que en són altres causes objectives, mostra que el -8.1 excedeix 
el -8.3 en dos casos. L’un, el del veritable titular sense capacitat plena d’obrar o 
sense poder de disposició (vgr. de cosa amb prohibició de disposar, art. 166 CS, o 
fi deïcomesa, art. 217 CS a contr.). L’altre, el del no-titular que de bona fe justifi cada 
considera que ho és (art. 521-7.1) i transmet un dret real que no té. La seva inversió 
possessòria de bona fe exclou la fi gura penal de l’apropiació indeguda.

2.4. L’exclusió de l’excepció (art. 522-8.3 fi n.)

Són l’adquisició en subhasta pública i de comerciant dedicat a la venda dels 
mateixos objectes o “semblants” i en el seu establiment. Llavors, -8.3 manté el 
“comporta l’adquisició” del -8.1.
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La subhasta pública (art. 321,2 Comp.) és una ampliació de l’art. 464,4 CCesp. 
La “publicitat” té el doble sentit de direcció per funcionari públic, jutge (art. 
1459,1 CCesp) o notari (art. 569-7.2,-8.3,-20.4), i de publicitat (el sentit de “pública 
subasta” dels art. 615,3; 1062,2; 1493; 1872 CCesp). La regla té un precedent en el 
cap. 24 dels Costums de Barcelona, anomenats “Recognoverunt Proceres” (de les 
primeres paraules del cap. I. Privilegi de Pere II el 1283; també en el cap. 25 21 
dels Costums de Perpinyà, Jaume II, 1276), que feia irreivindicables les compres 
fetes públicament mitjançant corredor públic si el propietari no tornava el preu 
al comprador. (El procediment de subhasta l’expliquen, entre d’altres, RAMÓN 
DE LÁZARO DE DOU a Instituciones del derecho público general de España con 
noticia del particular de Cataluña”, VI, pàg. 319 i seg., i PEDRO NOLASCO VIVES 
Y CEBRIÀ en la Nota (1) a les CaDCat., vol. I, llibre, tít. 10 en la seva Traducción al 
castellano de los Usages..., 1862, vol. III, pàg. 60). 

Pel que fa a l’exclusió de la venda en comerç dedicat a la venda de coses 
“semblants”, el manteniment del “comporta l’adquisició” du el -8.3, igual que 
l’art. 464,4 CCesp, a la tesi adquisitiva de l’art. 85 CCom o “causará prescripción 
de derecho a favor del comprador”. És una expressió que signifi ca “prescripción 
instantánea” (com diu en relació amb l’art. 554, 3r CCom, l’exp. mot. del projecte 
de CCom presentat per M. Alonso Martínez al Congrés de Diputats el 8-III-1882). 
I que té l’avantatge de no qüestionar el sistema adquisitiu general, com ho hauria 
estat el fet d’atribuir l’adquisició a la compravenda.

S’ha de remarcar que l’art. 85 CCom exclou el sanejament de l’art. 345 CCom 
(“En toda venta mercantil”), que és un argument a favor del caràcter no mercantil 
de la compra de l’art. 85 (“La compra de mercaderías en almacenes o tiendas 
abiertas al público”). Tanmateix, l’esmentada exp. mot. refereix l’art. 345 a “las 
ventas verifi cadas fuera de dichos establecimientos, con arreglo al Derecho 
común”. El -8.3 no esmenta com a excloent l’adquisició en fi ra o mercat (que sí que 
fa l’art. 464,4 CCesp). 

3. La irreivindicabilitat (art. 544-2.1)
Es tracta de la mera irreivindicabilitat sense afegir-hi l’adquisició de propietat 

(art. 64,4 CS). Això exclou l’art. 522-8.3 fi n., perquè manté la regla adquisitiva 
del -8.1 i l’art.  542-22.5 c) perquè pertany a l’“ocupació”, que és un títol exclusiu 
propietat (cap. II del tít. III). En resta com a exemple l’art. 64,4 CS per als 
immobles.

La irreivindicabilitat es pot considerar com un mode indirecte de designar 
l’adquisició o bé en sentit estricte. En favor del segon, hi ha la correspondència 
entre reivindicabilitat i manteniment de la propietat (art. 241 CS) i entre nova 
adquisició de la propietat i irreivindicabilitat (art. 242.1 CS). Però l’argument 
més important és l’art. 544-2.1, que considera la “irreivindicabilitat” com una 
qualitat jurídica de la cosa que la fa no restituïble, malgrat que el posseïdor no 
en sigui el propietari. Segons l’art. 544-2.1, la “irreivindicabilitat” no es palesa en 
la inexistència de l’acció reivindicatòria, sinó en una excepció del posseïdor que 
li permet retenir la cosa i excloure la condemna a restituir. En aquesta situació 
de “dominium sine re”, la subsistència de la reivindicatòria permet al propietari 
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reclamar els altres efectes de la seva propietat, fonamentalment la declaració 
judicial del seu dret (art. 121-2), l’oposició judicial a la usucapió (art. 531-25.1c) i 
el reconeixement del seu dret (531-25.1d). En aquests dos casos, interrompent la 
possessió ad usucapionem. Atès que la usucapió i la nova propietat extingeixen 
la reivindicatòria (art. 544-3), el resultat és la perpetuació del “dominium sine 
re”, excloent l’efectivitat de l’art. 541-1, i de la “possessio sine dominio”, excloent 
permanentment l’art. 522-1.1. 
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