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I. Presentació

En aquesta ponència faig un estudi de les modifi cacions que el llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya (CCcat) ha introduït en la regulació dels drets reals de 
garantia possessoris (dret de retenció, penyora i anticresi). No faig, per tant, una 
presentació completa i sistematitzada de la regulació d’aquestes fi gures, que en 
els seus aspectes essencials ja és prou coneguda, sinó que em limitaré a analitzar, 
puntualment, els aspectes innovadors i, si s’escau, proposaré modifi cacions de 
fons o redaccions alternatives a determinats articles.

Les garanties possessòries han estat objecte d’atenció important del legislador 
català en els darrers anys.

Primer va ser la Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre 
cosa moble (LGP), reguladora del dret de retenció sobre mobles i la penyora.

L’any 2002, la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia (LDRG), va 
modifi car alguns aspectes puntuals de la regulació de la Llei de 1991 i hi va afegir 
el dret de retenció sobre immobles i l’anticresi.

L’any 2006, la regulació d’aquestes fi gures s’incorpora al Codi civil 
de Catalunya,2 però, sorprenentment, amb moltes modifi cacions; dic 
“sorprenentment” perquè en una regulació recent, aprovada per unanimitat o 
per amplíssimes majories parlamentàries, correcta des del punt de vista tècnic 
i aplaudida pels operadors jurídics, potser només hauria calgut fer-hi algunes 
modifi cacions puntuals, per corregir alguns defectes que havien estat detectats 
per la doctrina. No ha estat així, i ja en l’avantprojecte presentat pel govern, 
com després en la tramitació parlamentària, s’han modifi cat tots els articles de 
l’LDRG, amb resultats molt diversos. En aquest sentit, podem trobar:

— Meres modifi cacions a la redacció, sense conseqüències jurídiques ni 
d’intel·ligibilitat de la norma.

— Modifi cacions a la redacció que difi culten la correcta comprensió de la 
norma i en forcen la interpretació.

— Modifi cacions a la redacció que han introduït, segurament de manera 
involuntària, errors greus en el contingut jurídic dels articles.

2 Les fi tes principals en el procés legislatiu del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya són les 
següents:

 Projecte de llei de la segona llei del Codi civil de Catalunya, de 23 de juny de 2003, publicat 
al Butlletí Ofi cial del Parlament de Catalunya (BOPC) número 451, de 30 de juliol de 2003.

 Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals, de 26 de juliol de 2005, publicat al BOPC número 216, de 5 de setembre de 2005.

 Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals. Nomenament del relator. Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, publicat al BOPC número 296, de 24 de febrer de 2006.

 Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu als drets 
reals. Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, publicat al BOPC 
número 314, de 31 de març de 2006.

 Llei del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Aprovació: Ple del 
Parlament (20 d’abril de 2006), publicat al BOPC número 332, de 8 de maig de 2006.

 Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets 
reals, publicada al DOGC número 4640, de 24 de maig de 2006.
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— Modifi cacions volgudes en el contingut de la norma; es tracta de qüestions 
de política legislativa amb què hom pot estar d’acord o no, però en les quals 
no hi ha errors des del punt de vista de la tècnica jurídica. En aquest punt, 
cal dir que també s’han produït alguns canvis que milloren la redacció 
anterior, atès que corregeixen defectes que havien estat detectats per la 
doctrina.

A continuació estudiaré alguns d’aquests canvis produïts. En cada cas transcric 
l’article o paràgraf afectat i destaco, en rodona o en cursiva segons s’escaigui, allò 
que ha estat modifi cat i és objecte del meu comentari.

II. Una qüestió prèvia: gènere i nombre

Tradicionalment, les persones a què es referien els articles d’una llei eren 
tractades normalment en masculí i en singular; així, per exemple, es parlava del 
posseïdor, i no pas de la posseïdora o dels posseïdors o posseïdores. En les lleis més 
recents del dret civil de Catalunya s’ha anat mostrant una preocupació per mirar 
de minimitzar aquest anomenat “impacte de gènere”, de manera que, per exemple, 
“el posseïdor”, substantiu que en una llei gairebé perdia la idea de masculí per 
referir-se genèricament a la persona, home o dona, que posseeix un bé, havia de 
ser substituït, de manera gairebé imprescindible, per “el posseïdor o posseïdora” 
o, com a mínim, per “la persona posseïdora”. Això ha fet que la redacció de les 
normes de dret civil, ja per si mateixa complicada, hagi donat lloc, en el cas de 
Catalunya, a normes de redacció confusa, desmanegada i poc elegant.

Sobre com s’haurien de redactar les normes, cadascú té les seves preferències. El 
que no és admissible, en un codi, és la manca de coherència. Malauradament, en 
el CCcat en trobem molts exemples; en efecte, manca coherència en la utilització 
del singular o del plural, així com en la utilització del masculí o del femení, o 
bé de paraules que pretenen eliminar l’impacte del gènere en la redacció dels 
articles (com, per exemple, el terme persona). Podem veure un exemple d’aquesta 
qüestió en l’evolució d’una mateixa norma, al llarg del temps, en matèria de dret 
de retenció:

— Art. 3 LGP (any 1991): “El posseïdor de bona fe...”
— Art. 3 LDRG (any 2002): “La persona posseïdora...”
— Art. 569-3 CCcat (any 2006): “Els posseïdors...”

Semblaria que el criteri actual que pretén seguir el Codi és la utilització del 
masculí plural. No és així, i en el CCcat trobem molts exemples d’una manca 
de criteris clars en aquesta matèria, la qual cosa va en detriment del valor del 
Codi, no solament com a llei, sinó també com a gènere literari. Vegem-ne alguns 
exemples:

— En l’àmbit de les garanties, no sempre s’utilitza el masculí plural; així, l’art. 
569-17.1 CCcat parla del “deutor o la deutora, el pignorant o la pignorant”.

— En l’àmbit de l’accessió, el criteri general és parlar del “propietari o 
propietària” (vegeu, per exemple, l’art. 542-5 CCcat).
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— En la regulació del cens, s’utilitza el masculí singular per designar les 
persones que intervenen; es parla, per tant, del “censalista” i del “censatari” 
(vegeu, per exemple, l’art. 565-5.1 CCcat).

III. Article 569-1. Garantia d’una obligació “principal” 

L’incís inicial de l’art. 569-1 LDRG estableix que:

“Aquest codi regula els drets reals de garantia següents, que es poden 
constituir per a assegurar el compliment d’una obligació principal”.

L’adjectiu principal prové de l’LDRG3 i, tot i no ser incorrecte, no és 
imprescindible i pot, en canvi, induir a confusions. En efecte, si l’obligació 
es qualifi ca de “principal” en relació amb la garantia real, que és, sens dubte, 
el que es pretén en aquest article, no calia dir-ho, atès que això deriva de la 
idea mateixa d’accessorietat de la garantia real. Ara bé, una obligació pot 
ser qualifi cada de principal en relació amb una altra obligació (per exemple, 
el deute de capital en relació amb el dels interessos). Si adoptéssim aquest 
sentit d’obligació principal, resultaria que només podrien ser garantides amb 
garantia real les obligacions, si seguim amb l’exemple, de capital, però no les 
d’interessos. No és això el que pretén el legislador, com podem comprovar en 
l’art. 569-4.d CCcat, que permet garantir amb dret de retenció una obligació 
d’interessos.

Per aquests motius, segons la meva opinió, caldria eliminar l’adjectiu 
“principal”.

IV. Article 569-2. Eficàcia general

L’art. 569-2 CCcat estableix, en els dos primers apartats:

“1. Els efectes dels drets reals de retenció i penyora són els següents: 

a) La retenció de la possessió del bé fi ns al pagament complet del deute 
garantit. 

b) La realització del valor del bé, en els casos i de la manera que estableix 
aquest codi. 

2. Els efectes del dret real d’anticresi són els que estableix l’apartat 1 per als 
drets reals de retenció i penyora i, a més, la imputació dels fruits del bé al 
pagament dels interessos del deute garantit i, si escau, al del capital”.

3 No fi gurava, en canvi, a l’art. 1 de l’LGP de 1991 ni a l’avantprojecte de l’LDRG; va ser 
introduït durant la tramitació parlamentària de l’LDRG.
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1. Apartat 1. Realització del valor de la garantia
En l’apartat b), cal eliminar l’expressió “de la manera que estableix aquest 

codi”, atès que limita de manera injustifi cada les facultats del titular d’un dret 
real de garantia. Tot i que no era gaire precisa, era preferible la redacció de 
l’art. 2.1.c LDRG, que es referia a “la realització del valor de la cosa, en els casos 
establerts legalment”, és a dir, per la llei en general. Potser l’ideal fóra referir-se a 
la realització del valor de la cosa i prou.

En dir que la realització del valor de la cosa s’ha de fer “de la manera que 
estableix aquest codi”, s’està negant la realització judicial, a la qual la llei no fa 
referència, però que, evidentment, no exclou (d’altra banda, perquè la Generalitat 
de Catalunya no té competències per fer-ho).

En defi nitiva, el titular d’un dret real de garantia pot optar per realitzar el 
valor de la cosa d’acord amb els mecanismes previstos en la norma catalana 
(i segurament ho farà, per raons de simplicitat i d’operativitat) o bé a través 
dels mecanismes previstos en la LEC; aquesta última opció és la que s’exclou 
injustifi cadament si es manté l’expressió “de la manera”.

2. Apartat 1 i apartat 2. Eliminació de l’efecte anticrètic a la penyora i al dret 
de retenció

En els dos primers apartats de l’art. 569-2 CCcat trobem un dels canvis més 
importants, alhora que més inexplicables, en relació amb l’LDRG: l’eliminació de 
l’anomenat “efecte anticrètic” en els casos de la penyora i el dret de retenció. En 
efecte, en l’LDRG tenia lloc, per a qualsevol garantia real possessòria —dret de 
retenció, penyora i anticresi— l’anomenat “efecte anticrètic”, és a dir, la imputació 
dels fruits de la cosa objecte d’una garantia possessòria als interessos del deute 
garantit i, si esqueia, al capital (art. 2.1.b LDRG). Aquesta imputació queda ara 
limitada únicament a l’anticresi, i ja no es preveu per a la penyora i el dret de 
retenció.

Al meu entendre, aquesta limitació resulta totalment injustifi cada. Hi ha 
diferents arguments que permeten mantenir aquesta opinió.

El primer argument és que excloure l’“efecte anticrètic” de la penyora i del 
dret de retenció perjudica principalment l’interès del creditor, que sens dubte 
és l’interès que cal tenir més en compte en el cas dels drets reals de garantia. 
Amb l’efecte anticrètic, la garantia real possessòria —penyora, dret de retenció 
o anticresi— afegeix, a la funció de garantia que li és pròpia, una funció de 
pagament. D’altra banda, també el deutor pot sortir perjudicat per l’eliminació de 
l’efecte anticrètic, perquè la imputació automàtica dels fruits pot acabar extingint 
el deute i, en defi nitiva, evitar l’execució de la cosa donada en garantia.

El segon argument és que es modifi ca, sense justifi cació aparent, l’efi càcia 
tradicional d’aquestes garanties:

• Pel que fa a la penyora, vegeu l’art. 2.1.c de l’LDRG de 2002 (i abans, l’LGP de 
1991); en el dret comparat, per exemple, vegeu els art. 2081 del CC francès, 
1868 del CC espanyol i, més recentment, l’art. 2737 del CC del Quebec.

• Pel que fa al dret de retenció, vegeu els mateixos preceptes de les lleis 
catalanes i l’art. 502.3 del CC espanyol, que permet l’efecte anticrètic en un 
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cos legal, com és el CC espanyol, que no confi gura el dret de retenció com 
un dret real.

El tercer argument és que el legislador català, si el que pretenia era eliminar 
l’efecte anticrètic en les garanties mobiliàries (tot i que el dret de retenció també 
pot tenir com a objecte un immoble), incorre en una contradicció. En efecte, l’art. 
561-3.2.c CCcat regula l’anomenat “usdefruit en garantia”, que, com que no fa cap 
distinció, pot recaure tant sobre béns mobles com sobre immobles. En concret, 
l’art. 561-3.2.c CCcat permet que:

“L’usdefruit es constitueixi en garantia o en seguretat d’una obligació 
dinerària, cas en el qual les utilitats del bé gravat s’ imputen al pagament del 
deute”.

El quart argument és que la freqüència i la importància actual de l’efecte 
anticrètic, especialment en el cas de la penyora, han estat posats en relleu per la 
doctrina, especialment en el cas de la penyora de valors.4

Per tots aquests motius, caldria “recuperar” l’efecte anticrètic en els casos del 
dret de retenció i de la penyora, com un efecte automàtic i un element tipifi cador 
d’aquestes fi gures. D’altra banda, no s’exclou que es pacti la imputació de fruits; 
és a dir, el fet que la nova llei no prevegi explícitament l’efecte anticrètic com a 
automàtic no s’ha d’entendre com una prohibició d’aquest efecte, en el cas en 
què les parts l’hagin pactat. És a dir, l’art. 569-2 CCcat estableix els elements 
o efectes tipifi cadors dels drets de retenció, penyora i anticresi, però no exclou 
que se’n pactin d’altres. En aquest sentit, no seria possible una anticresi sense 
imputació, perquè aquest element està explícitament previst com a tipifi cador 
en l’esmentat article, però sí que seria possible, en canvi, afegir la imputació al 
dret de retenció i la penyora, perquè, si bé l’article no ho preveu, tampoc no ho 
exclou.

V. Article 569-4. Obligacions que poden 
originar el dret de retenció

1. Apartat a). Despeses necessàries
L’apartat a) de l’art. 569-4 CCcat preveu, com una de les obligacions que pot 

originar el dret de retenció:

“El rescabalament de les despeses necessàries per conservar i gestionar el bé i 
de les despeses útils, si hi ha dret a reclamar-ne el reemborsament”. 

4 Sobre la importància de l’efecte anticrètic en el cas de la penyora de valors, vegeu 
especialment: BARRADA ORELLANA, R.: Las garantías mobiliarias en el derecho civil de 
Cataluña, Tirant lo Blanch - Departament de Dret Privat, Processal i Financer (Universitat 
Rovira i Virgili), València, 2005, pàg. 360 i 366-370.
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En relació amb l’LDRG, aquest precepte ha afegit l’expressió “si hi ha dret a 
reclamar-ne el reembossament”. És una norma aclaridora i, en principi, la seva 
inclusió sembla correcta.

En efecte, no tota despesa qualifi cada de necessària o útil faculta el posseïdor 
per convertir-se en retenidor. Per exercir el dret de retenció resulta imprescindible 
que, a causa de la realització d’aquestes despeses, s’origini un dret de crèdit per 
demanar-ne el reembossament. El dret de retenció pressuposa, per tant, una 
obligació per garantir, i l’existència d’aquesta obligació dependrà de cada fi gura 
jurídica concreta, en el supòsit de fet de la qual es prevegi el reembossament de 
les despeses necessàries i les útils efectuades pel posseïdor.

És per això que no seran despeses necessàries, en el sentit d’aquest article, 
aquelles que, tot i ser imprescindibles per mantenir l’estat de la cosa, hagin de 
ser suportades pel posseïdor, d’acord amb la regulació de la fi gura en la qual 
s’originen. Vegeu, per exemple, l’art. 1743 CC: els “gastos ordinarios que sean de 
necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada” han de ser, lògicament, 
assumits pel comodatari, que és qui es benefi cia de l’ús de la cosa. Per tant, tot 
i ser despeses de conservació, no generen un dret de crèdit i, per tant, no poden 
originar un dret de retenció.

Si seguim amb el comodat, la utilitat del caràcter general de la regulació del 
dret de retenció en el CCcat i de les obligacions que permeten exercir-lo, la trobem 
en relació amb l’art. 1751 CC: si el comodant fa “gastos extraordinarios para la 
conservación”, és a dir, despeses que no deriven directament de l’ús de la cosa, 
tindrà dret de retenció d’acord amb el CCcat, malgrat que l’art. 1747 CC li nega 
aquest dret.

Aquest precepte planteja, però, un dubte originat per la seva redacció: si aquest 
incís es refereix només a les despeses útils (que és el que sembla) o també a les 
despeses necessàries (que és el que hauria de ser). Proposo la redacció següent:

“a) El rescabalament de les despeses necessàries per conservar i gestionar el bé i de les 
despeses útils; en ambdós casos, si hi ha dret a reclamar-ne el reemborsament.”

2. Apartat c). Retribució de l’activitat
L’apartat c) de l’art. 569-4 CCcat preveu, com una de les obligacions que poden 

originar el dret de retenció:

“La retribució de l’activitat acomplerta per confeccionar o reparar el bé, si 
prèviament hi ha hagut, en el cas de mobles, un pressupost escrit i acceptat 
i, en el cas d’immobles, un acord exprés entre les parts, i si, en tots els casos, 
l’activitat s’adequa al pressupost o al pacte”.

L’exigència de l’acord exprés entre les parts en el cas dels immobles és nova. 
Sens dubte, la intenció del legislador ha estat la de fl exibilitzar la norma en el cas 
dels immobles, no exigint l’elaboració d’un pressupost en sentit estricte, la qual 
cosa no s’ajustaria, moltes vegades, a la realitat del tràfi c jurídic.
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VI. Article 569-5. Constitució del dret de retenció

1. Apartat 1. Notifi cació i oposició
La primera frase de l’art. 569-5.1 CCcat estableix que:

“Els retenidors han de notifi car notarialment als deutors, als propietaris si 
són unes altres persones i als titulars dels drets reals, si escau, la decisió 
de retenir, la liquidació practicada i la determinació de l’ import de les 
obligacions que estableix l’article 569-4”.

La notifi cació als titulars de drets reals que ha introduït aquest precepte no 
és imprescindible, i pot complicar de manera innecessària la constitució del dret 
de retenció. D’altra banda, observem que aquesta notifi cació no es produeix en 
altres casos: així, per exemple, la constitució d’una segona hipoteca no es notifi ca 
al titular de la primera.

Una notifi cació d’aquest tipus, feta als titulars de drets reals constituïts amb 
posterioritat al dret de retenció, sí que pot tenir una gran utilitat, per donar a 
aquells la possibilitat de pagar el deute que va donar lloc a l’esmentada garantia. 
No obstant això, el criteri del CCcat en aquesta matèria és erràtic: es preveu en el 
cas de l’acord que la cosa retinguda l’alieni directament el retenidor, el propietari 
mateix o un tercer (art. 569-8.2 CCcat), però no, en canvi, en l’acte que dóna inici 
a la subhasta notarial, que és on acaba culminant l’efi càcia d’un dret real de 
garantia (art. 569-8.3.d CCcat).

La segona frase de l’art. 569-5.1 CCcat afegeix que els retenidors

“Es poden oposar judicialment a la retenció en el termini de dos mesos a 
comptar de la data de la notifi cació”. 

L’adopció del termini de dos mesos per oposar-se a la retenció sembla realment 
capriciosa (i no és l’únic cas de variació capriciosa de terminis en la nova regulació 
dels drets reals de garantia):

 1991 (LGP): 3 mesos
 2002 (LDRG): 1 mes
 2006 (CCcat): 2 mesos

Finalment, cal felicitar el legislador per l’eliminació de l’últim incís de l’art. 
4.1 LDRG, precedent immediat del precepte que ara examinem, segons el qual:

“Només impedeix la realització del valor de la cosa l’oposició judicial, 
acompanyada de la consignació o el fi ançament per una entitat de crèdit del 
valor del deute principal més el 20 % per les despeses”.5

5 Vegeu la meva crítica a aquest precepte a: DEL POZO CARRASCOSA, P.: “Els drets reals de 
garantia”, a Boletín del Servicio de Estudios Registrales de Cataluña, núm. 105, t. 1 (maig i 
juny 2003), pàg. 221-231 (vegeu especialment les pàgines 222 a 224). Vegeu també: DEL POZO 
CARRASCOSA, P., GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, J. L., a COLEGIO DE REGISTRADORES 
(coord.), Comentarios de derecho patrimonial catalán, Bosch, Barcelona, 2005, pàg. 
938-939.
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2. Apartat 2. No-oposició dels cònjuges
L’art. 569-5.2 CCcat estableix que:

“La notifi cació a què fa referència l’apartat 1, si l’objecte que es reté és una 
fi nca que constitueix l’ habitatge familiar, també s’ ha de fer als cònjuges o als 
convivents, els quals no es poden oposar a la retenció”.

Tot i que era evident, abans no es deia que el cònjuge o el convivent no es podia 
oposar a la retenció. La fi nalitat de la notifi cació és, simplement, que el cònjuge 
pugui fer ell mateix el pagament i alliberar del dret de retenció la fi nca que 
constitueix l’habitatge familiar. Per claredat i per seguretat, em sembla correcte 
que ara es digui.

VII. Article 569-6. Extinció del dret de retenció

L’apartat tercer de l’art. 569-6 CCcat estableix que:

“El dret de retenció s’extingeix si els retenidors tornen voluntàriament el bé 
retingut als propietaris, encara que després en recuperin la possessió, i, en la 
retenció immobiliària, si consenten de cancel·lar la inscripció”.

La primera qüestió que planteja aquest precepte és la referència als 
“propietaris”; aquesta referència és nova, en relació amb l’art. 6.3 LDRG, que es 
limitava a declarar extingit el dret de retenció simplement si el retenidor “torna 
voluntàriament la cosa”, sense precisar més. Hem de tenir en compte que una cosa 
“es torna” només a la persona que inicialment la va entregar, i aquesta persona és 
el deutor (que pot ser el propietari, però pot no ser-ho).

La segona qüestió que planteja l’art. 569-6.3 CCcat és la consideració de la 
cancel·lació de l’assentament registral que publica el dret de retenció com 
una causa d’extinció de l’esmentat dret. En efecte, si la inscripció del dret de 
retenció no és constitutiva, això signifi ca que la vida d’aquest dret, igual que 
la de la majoria de drets reals, pot desenvolupar-se perfectament fora del 
Registre de la Propietat. Per tant, si el dret de retenció s’inscriu, i posteriorment 
l’assentament es cancel·la, l’únic efecte de la cancel·lació hauria de ser una 
presumpció d’extinció, i no una extinció efectiva. Això concordaria, a més, amb la 
legislació hipotecària, especialment amb l’art. 97 LH, segons el qual, “cancelado 
un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refi era” 
(vegeu també l’art. 38.1 LH).

D’altra banda, no s’entén per què la cancel·lació de l’assentament registral que 
publica el dret de retenció hauria de produir l’extinció, mentre que la cancel·lació 
de l’assentament de l’usdefruit, per exemple, no.

Finalment, a més de l’aspecte merament tècnic, hem de tenir en compte que 
es poden donar perfectament situacions en les quals el retenidor tingui interès a 
cancel·lar la constància registral del seu dret, sense que això hagi d’equivaldre a 
renunciar-hi. Aquest seria el cas, per exemple, en què al retenidor se li garanteix 
el pagament amb una altra garantia, potser aportada per un tercer, o el cas en 
què el retenidor confi a en la voluntat de pagar per part del deutor i accepta la 
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cancel·lació perquè el deutor pugui hipotecar la fi nca com a lliure del dret de 
retenció (confi a que amb una part dels diners prestats el deutor pagarà el deute 
que va originar la retenció).

VIII. Article 569-7. Realització del 
valor del bé moble retingut

L’art. 569-7 CCcat regula els mecanismes de realització del bé moble retingut. A 
continuació exposo els canvis més rellevants, en relació amb l’art. 7 LDRG.

1. Modifi cació d’alguns terminis
A l’art. 569-7.3.b CCcat, el termini per anunciar la subhasta és d’un mínim de 

10 i un màxim de 15 dies hàbils d’antelació respecte a la data de la subhasta. L’art. 
7.3.b LDRG establia els límits d’entre 5 i 15 dies, i es tractava de dies naturals, atès 
que no es feia cap esment al caràcter de dies hàbils (cfr. art. 5.2 CC).

A l’art. 569-7.3.d CCcat, el termini per realitzar la segona subhasta és d’entre 3 i 
15 dies hàbils comptats a partir de la primera. L’art. 7.3.d LDRG establia els límits 
d’entre 2 i 15 dies i, com en el cas anterior, també es tractava de dies naturals.

2. Apartat 3.c. Tipus de la subhasta
L’art. 569-7.3.c CCcat estableix:

“El tipus de la subhasta ha d’ésser l’acordat entre els creditors i els propietaris. 
Si no hi ha acord, el tipus ha d’ésser, com a mínim, igual a l’ import de les 
obligacions que han originat la retenció més les despeses previstes per a 
l’alienació i el lliurament del bé. No obstant això, es pot establir com a tipus 
l’import que resulti d’un peritatge tècnic aportat pels retenidors si és més 
alt que l’anterior”.

Aquesta última frase és nova, en relació amb l’art. 7.3.c LDRG. Com a principi, 
sembla un bon criteri que, en cas que no hi hagi hagut acord en la valoració del bé 
i, en defi nitiva, en el tipus de la subhasta, la discrepància es resolgui aportant un 
peritatge tècnic imparcial.

Ara bé, el que no té sentit és que l’únic legitimat per aportar aquest peritatge 
que hauria de substituir el tipus subsidiari que preveu el mateix precepte (import 
de les obligacions i despeses) sigui el retenidor. Hem de tenir en compte que al 
retenidor l’únic que l’interessa és cobrar; per això, per al retenidor l’ideal és que 
el tipus sigui el més baix possible (evidentment, que sigui sufi cient per cobrir 
l’import del deute i les despeses de la subhasta), en el sentit que això facilitarà 
l’alienació del bé. Per exemple, si el bé retingut val 1.000, i l’import del deute i 
les despeses és de 200, al retenidor li convé que el tipus sigui només de 200. 
Difícilment el retenidor es molestarà a demanar —i pagar— un peritatge que no 
el benefi cia gens.

En canvi, al propietari del bé sí que l’interessa una més gran valoració de la 
cosa retinguda i un tipus més elevat en la subhasta. D’aquesta manera, si hi 
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ha un comprador, no solament podrà pagar el deute i les despeses, sinó que, a 
més, es podrà quedar amb el romanent. Paradoxalment, en canvi, al propietari 
no se li permet aportar aquest peritatge! Sens dubte, la raó és el risc que el 
propietari aportés una valoració del bé tan elevada que acabaria fent inviable 
la subhasta.

3. Apartat 5. Documentació
L’apartat 5 de l’art. 569-7 CCcat és nou; no té cap precedent en l’LDRG. En 

concret, aquest precepte estableix que:

“S’ han d’aplicar, en el cas de retenció de béns mobles inscrits en el Registre de 
Béns Mobles, les lletres b i c de l’apartat 3 de l’article 569-8”.

La remissió a l’art. 569-8 CCcat signifi ca que:

1r. Per tal que el notari iniciï el procediment de la subhasta, el retenidor que 
l’ha requerit li ha d’aportar l’escriptura pública de constitució del dret de 
retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent.

2n. El notari, un cop examinada aquesta documentació, ha de sol·licitar al 
Registre de Béns Mobles un certifi cat de domini i càrregues del bé inscrit 
sobre el qual recau el dret de retenció.

IX. Article 569-8. Realització del valor 
de la finca o del dret retinguts

L’art. 569-8 CCcat regula els mecanismes de realització del valor d’una fi nca 
o d’un dret sobre una fi nca que són objecte del dret de retenció. El precedent 
d’aquest precepte és l’art. 8 LDRG. A continuació examinarem les principals 
modifi cacions que la nova regulació ha introduït.

1. Apartat 1: necessitat d’inscripció en el registre
L’apartat primer de l’art. 569-8 CCcat estableix que:

“Els titulars d’un dret de retenció inscrit en el Registre de la Propietat 
poden realitzar el valor de la fi nca o del dret retinguts per alienació directa 
o subhasta pública notarial, d’acord amb les regles que estableix aquest 
article”.

La novetat que introdueix aquest precepte és que ara s’exigeix la inscripció 
en el Registre per utilitzar qualsevol de les modalitats d’execució previstes en el 
CCcat. És a dir, tant per la venda directa com per la subhasta notarial. En canvi, 
en l’LDRG només s’exigia la inscripció en el cas de la subhasta notarial (es deia de 
manera indirecta, a l’art. 8.2.c LDRG).

Si en el cas de la subhasta la inscripció té la seva raó de ser com un element 
més de seguretat d’un procediment que es basa en la publicitat, no sembla que la 
inscripció sigui, en canvi, tan important en el cas de la venda directa. En efecte, 
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tot i que és evident que qualsevol situació que pugui afectar l’historial juridicoreal 
d’un immoble és convenient que accedeixi al Registre de la Propietat, hi ha 
diferents arguments per no fer la inscripció imprescindible en el cas de l’alienació 
directa, com ara l’encariment del procediment i el fet de convertir, pràcticament, 
la inscripció en obligatòria.

2. Apartat 2. Termini per a la venda directa
L’apartat segon de l’art. 569-8 CCcat introdueix un element nou, en relació amb 

l’art. 8.1.1a LDRG, com és fi xar un termini màxim, concretament de sis mesos, 
per dur a terme l’alienació directa o a través d’un tercer. El segon incís de l’art. 
569-8.2 CCcat estableix que l’acord pel qual el retenidor i el titular del bé retingut 
acorden que aquest bé sigui alienat directament per qualsevol d’ells o a través 
d’un tercer

“s’ ha de formalitzar necessàriament en una escriptura pública, ha de 
contenir els criteris de l’alienació i el termini en què s’ha d’acomplir, que 
no pot superar els sis mesos, i s’ ha de notifi car fefaentment als titulars de 
drets reals posteriors inscrits, a fi  que, si els interessa, paguin el deute i se 
subroguin en la posició dels creditors”.

Aquesta norma permet plantejar diferents qüestions, que examinem a 
continuació.

1a. El termini de sis mesos hauria d’estar limitat al cas en què el legitimat 
per fer la venda fos el propietari, per evitar qualsevol alentiment 
injustifi cat. En canvi, si el legitimat és el creditor, aquesta limitació del 
termini ja no està tan justifi cada; s’entén que, si en sis mesos no ha venut 
el bé pignorat, és perquè li ha estat impossible o perquè no ha trobat una 
oferta sufi cient.

2a. El precepte no es planteja què succeeix si la venda es fa un cop passat aquest 
termini. Sens dubte, cal entendre que l’acord d’alienació directa ja no és 
vinculant i que, en conseqüència, el creditor podrà exigir que l’alienació es 
faci a través d’una subhasta notarial.

3a. Malgrat la redacció imperativa del precepte, una interpretació fi nalista 
ens duu a entendre que el termini de sis mesos que estableix l’art. 569-
8.2 CCcat no té caràcter imperatiu; sí que en té, en canvi, la necessitat de 
fi xar-ne un. És a dir, cal fi xar un termini, i si no se’n fi xa cap, s’entén que és 
de sis mesos, per no perjudicar el creditor. Ara bé, no hi ha inconvenient 
perquè el retenidor i el propietari pactin un termini diferent, que pot 
ser superior als sis mesos que estipula l’esmentat article. Aquesta 
interpretació es basa en el principi de llibertat civil, evidentment, amb el 
límit del no-perjudici de tercers (art. 111-6 CCcat) i en el fet que, segons 
el tipus de bé, no sempre serà possible la seva alienació en un termini 
inferior als sis mesos.
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3. Apartat 3.b. Problemes greus de redacció
L’apartat 3.b de l’art. 569-8 CCcat estableix que:

“Els retenidors han de requerir al notari o notària competent la iniciació del 
procediment i han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la 
constitució de la retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent”.

Aquest precepte conté problemes greus de redacció i de tècnica jurídica. Què 
signifi ca “han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la constitució 
de la retenció”?

D’entrada, l’expressió “aportar la inscripció” no té cap sentit jurídic. En efecte, 
una inscripció no “s’aporta”; el que es pot “aportar” és una certifi cació registral, 
o l’escriptura de reconeixement del dret de retenció a què es refereix l’art. 569-
5 CCcat, amb la menció que l’esmentat dret ha estat inscrit en el Registre de la 
Propietat.

D’altra banda, l’expressió controvertida que ara examinem tampoc no 
signifi ca ni que el dret de retenció s’hagi de constituir en escriptura pública, 
ni que s’hagi d’inscriure en el Registre. En aquest sentit, hem de tenir en 
compte que l’escriptura pública de reconeixement a què es refereix l’art. 569-
5 CCcat no és un requisit de constitució del dret de retenció; aquesta garantia 
es constitueix amb la simple notifi cació notarial i la no-oposició a què també 
al·ludeix l’esmentat article. Això reafi rma l’argument que no cal que el dret 
de retenció s’inscrigui en el Registre i que, si s’hi inscriu, la inscripció no és, 
evidentment, constitutiva. Una qüestió diferent és que, per realitzar el valor de 
la fi nca d’acord amb el CCcat, sí que cal la inscripció, com estableix l’art. 569-
8.1 CCcat.

En defi nitiva, el que es pretén dir amb aquesta redacció és que, per iniciar el 
procediment, el retenidor ha d’aportar l’escriptura pública de reconeixement del 
dret de retenció a què es refereixen els apartats 3 i 4 de l’art. 569-5 CCcat, amb 
la nota d’haver estat inscrita en el Registre de la Propietat (vegeu també l’art. 
236a RH). Per tant, segons la meva opinió, caldria tornar a la redacció del Projecte 
o, fi ns i tot, la de l’art. 8.2.b LDRG (“Ha d’acompanyar l’escriptura pública [de 
reconeixement] degudament inscrita”).6

Finalment, parlar simplement de la “retenció” com a sinònim del dret de 
retenció és erroni. La retenció és un efecte comú a tres drets reals de garantia 
(penyora, anticresi i dret de retenció). Aquest és un error que es repeteix en altres 
apartats d’aquest mateix article 569-8 CCcat.

6 El que resulta preocupant és com ha arribat aquesta redacció al text sotmès a aprovació del 
Parlament, perquè no respon a cap esmena presentada. En efecte, la redacció del projecte 
de llei era correcta i no hi va haver cap esmena presentada (BOPC núm. 296, de 24-02-2006, 
pàg. 102). En canvi, el text que arriba al Parlament és totalment inintel·ligible, com hem vist 
(BOPC núm. 314, de 31-03-2006, pàg. 49).
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4. Apartat 3.d: habitatge familiar
L’apartat 3.d de l’art. 569-8 CCcat estableix que:

“Una vegada transcorreguts cinc dies hàbils des de la recepció del certifi cat 
del Registre de la Propietat, sense necessitat de requerir el pagament als 
deutors, el notari o notària ha de notifi car l’ inici de les actuacions als titulars 
del dret retingut, als propietaris de la fi nca si són unes altres persones i, en 
ambdós casos, si consta que es tracta de llur habitatge familiar, als cònjuges 
o als convivents”.

A banda d’alguna qüestió menor de mera redacció, aquest precepte ha afegit, 
en relació amb el seu precedent, l’art. 8.2a LDRG, l’expressió “si consta que es 
tracta de llur habitatge familiar”.

Cal reconèixer que aquesta expressió, i la precisió que se’n deriva, pot arribar 
a limitar l’abast de l’article i la seva fi nalitat. En efecte, la fi nalitat de la norma 
és, sens dubte, possibilitar, en qualsevol cas, al cònjuge o convivent, pagar el 
deute que va originar el dret de retenció per, d’aquesta manera, evitar l’alienació 
del que constituïa l’habitatge familiar. I aquesta fi nalitat s’ha de poder complir 
encara que no consti explícitament que aquella fi nca és efectivament l’habitatge 
familiar. Pensem, per exemple, que és possible que la fi nca no tingués la condició 
d’habitatge familiar en el moment de constituir-se el dret de retenció (art. 
569-5.1 CCcat), però ha adquirit aquesta condició (que no “consta”) abans de 
la subhasta. D’altra banda, hem de tenir en compte que el caràcter d’habitatge 
familiar no constarà, en aquest cas, en el Registre de la Propietat.

L’expressió que ara examinem s’ha d’entendre, per tant, en el sentit que sempre 
que el notari estigui assabentat, per qualsevol font d’informació, que la fi nca que 
s’ha de subhastar constitueix l’habitatge familiar, ho ha de notifi car als cònjuges 
o als convivents. D’altra banda, hem de tenir en compte que la notifi cació al 
cònjuge o al convivent no perjudica els tercers. El seu únic efecte és permetre el 
pagament, per paralitzar l’execució.

5. Apartat 3.f. Remissió incorrecta
L’apartat 3.f de l’art. 569-8 CCcat estableix que “el tipus de la subhasta és el que 

acorden els creditors i els propietaris d’acord amb l’article 569-7”.
La remissió que aquest precepte fa a l’art. 569-7 CCcat és incorrecta. En efecte, 

si, d’acord amb l’art. 569-8.3.f CCcat, “el tipus de la subhasta és el que acorden els 
creditors i els propietaris”, això signifi ca que necessàriament han d’acordar un 
tipus. En canvi, l’art. 569-7 CCcat, referent a la realització del bé moble retingut 
(en concret, la remissió seria a l’apartat 3.c de l’esmentat article), no confi gura 
aquest acord com a obligatori (“si no hi ha acord...”).

En conseqüència, la remissió que fa l’art. 569-8 CCcat s’ha d’entendre feta 
a l’art. 569-5.4.b CCcat, que preveu que un dels elements que ha de contenir 
necessàriament l’escriptura de reconeixement del dret de retenció és “el valor 
en què les persones interessades taxen la fi nca o el dret retinguts, perquè 
serveixi de tipus en la subhasta”. Que la remissió s’ha d’entendre feta a aquest 
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article ho confi rmen els precedents legislatius; així, l’art. 8.2a.f LDRG es remetia, 
correctament, a l’art. 4 LDRG.

6. Apartat 3.g. Termini
L’apartat 3.g de l’art. 569-8 CCcat estableix que:

“Si no es presenta cap postura a la primera subhasta, se n’ ha de fer una altra 
en un termini d’entre tres i quinze dies a comptar de la primera”.

El termini mínim ha passat dels dos dies que establia l’art. 8.2.g LDRG als tres 
dies que estableix el precepte que ara examinem.

Es pot observar una manca coordinació amb l’art. 569-7.3.d CCcat, perquè en 
l’art. 569-8.3.g CCcat no s’exigeix explícitament que els dies siguin hàbils. No 
obstant això, tot i que es tracta d’una subhasta notarial, aquests terminis es 
poden qualifi car de “processals” i, en conseqüència, excloure els dies inhàbils, 
d’acord amb els art. 185 LOPJ i 133 LEC.

7. Apartat 3.i. Eliminació de la designació de mandatari
L’apartat 3.i de l’art. 569-8 CCcat estableix el següent:

“Una vegada adjudicada la fi nca o el dret retinguts, els seus titulars o, si s’ hi 
neguen o no n’ hi ha, l’autoritat judicial han d’atorgar una escriptura de venda 
a favor dels adjudicataris, que poden inscriure llur dret en el Registre de la 
Propietat. Les càrregues anteriors a l’adjudicació subsisteixen i les posteriors 
s’extingeixen i es cancel·len”.

La redacció actual d’aquesta norma elimina el desafortunat segon incís de 
l’art. 8.2.i LDRG, que permetia una autèntica paradoxa temporal, absolutament 
impossible i inadmissible en un text legal. Aquest segon incís de l’art. 8.2.i LDRG, 
que es va introduir durant la tramitació parlamentària de l’LDRG, admetia 
que en l’escriptura d’adjudicació, arran de la subhasta, de la fi nca retinguda, el 
propietari podia designar un mandatari que el representés en l’atorgament de la 
mateixa escriptura!

8. Article 569-9. Destinació de l’import de l’alienació
L’art. 569-9 CCcat estableix que:

“S’aplica el que estableix l’article 569-21 pel que fa a la destinació de l’ import 
obtingut en la subhasta o encant públic”.

L’LDRG contenia una regulació caòtica, introduïda durant la tramitació 
parlamentària, de la destinació de l’import de l’alienació. Caòtica, no solament 
per la multiplicitat de preceptes que en parlaven (quatre: art. 7.3.e, 8.2.g, 9 i 
19.9 LDRG), sinó, i això era el més greu, perquè la regulació d’aquests preceptes 
no era homogènia.

El CCcat millora l’LDRG en aquest punt, establint un únic criteri, manifestat 
en dos articles diferents, un per al dret de retenció i un altre per a la penyora. 
No obstant això, des del punt de vista de la tècnica legislativa, crec que fóra més 
correcte que, si hi ha dos articles que es refereixen a la mateixa matèria, la norma 



248 Pedro del Pozo Carrascosa

hauria d’estar recollida en el primer dels dos, segons l’ordre de la llei, de manera 
que el segon article s’hauria de limitar a fer una remissió al primer. En el tema que 
ara ens ocupa passa exactament el contrari: l’art. 569-9 CCcat, primer en l’ordre 
de la llei, es remet a un article posterior, com és l’art. 569-21. Per claredat, hauria 
de ser a l’inrevés, de manera que l’art. 569-9 CCcat hauria de contenir el text de 
la norma, mentre que l’art. 569-21 CCcat s’hauria de limitar a fer remissió a l’art. 
569-9 CCcat.

X. Article 569-10. Retenció de béns mobles de poc valor 

Per fer entenedor l’abast de les modifi cacions que s’han produït en aquesta 
norma, cal fer una breu referència als seus precedents.

L’aplicació de l’LGP de 1991 va posar de manifest que, en el cas dels béns 
mobles de poc valor, la posada en pràctica del dret de retenció era, si bé 
tècnicament possible, inviable a la pràctica, a causa de la desproporció existent 
entre, d’una banda, les despeses de constitució i execució i, d’altra banda, el valor 
de la cosa objecte de la garantia. A la pràctica, la persona que reparava un petit 
electrodomèstic, un rellotge o objectes similars, d’un valor econòmic no gaire 
elevat, no podia accedir a la garantia del dret de retenció. La situació s’agreujava, 
a més, pel fet que, si els béns reparats no eren recollits pel seu propietari, qui havia 
fet la reparació no tenia mecanismes jurídics senzills i operatius, no solament per 
cobrar el seu crèdit, sinó ni tan sols per poder-se desfer materialment de l’objecte 
reparat.

L’LDRG de 2002 va donar solució a aquest problema fent una nova regulació del 
dret de retenció dels béns mobles de poc valor (fi ns a 500 euros), per augmentar 
l’operativitat de la garantia i abaixar-ne el cost; això sí, sense disminuir la 
seguretat jurídica de les persones que intervenen en la relació jurídica.

1. Apartat 1. Exercici
L’apartat 1r de l’art. 569-10 CCcat estableix que:

“Es pot exercir el dret de retenció sobre un bé moble de valor inferior a 
l’ import de tres mesos del salari mínim interprofessional originat per la 
retribució de l’activitat que s’ hi ha acomplert per encàrrec dels posseïdors 
legítims, d’acord amb les regles que estableix aquest article”.

La primera qüestió que planteja aquest precepte fa referència a la voluntarietat 
de l’exercici d’aquesta modalitat de dret de retenció. En efecte, tant l’art. 10 LDRG 
com l’avantprojecte presentat pel Govern deien que el dret de retenció “es pot 
exercir també” d’acord amb el que preveia l’article. La utilització de l’adverbi 
“també” deixava clar que estàvem davant d’un mecanisme alternatiu per a 
l’exercici del dret de retenció: d’acord amb el mecanisme general o d’acord amb 
aquest mecanisme específi c. L’eliminació del terme també durant la tramitació 
parlamentària és desafortunada, perquè ja no deixa clara aquesta alternativitat. 
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Sembla que el dret de retenció sobre els béns mobles de poc valor només “es pot” 
constituir d’acord amb el que preveu aquest article i de cap altra manera més.

No és aquest el veritable sentit de la norma: no varien ni la naturalesa ni l’efi càcia 
del dret de retenció, però sí el seu exercici. Es tracta, per tant, d’una modalitat de 
dret de retenció basada en la voluntarietat: és el retenidor qui decideix si opta per 
constituir el dret de retenció segons els criteris d’aquest article (art. 569-10 CCcat) 
o segons el sistema general de l’art. 565-5 CCcat.

La segona qüestió que planteja aquest precepte fa referència a l’import que 
permet exercir aquesta modalitat de dret de retenció. En concret, s’ha substituït 
l’import de 500 € que fi xava l’art. 10 LDRG per “tres mesos de salari mínim 
interprofessional”. Em sembla correcte adoptar el criteri fl exible de la referència 
al salari mínim; no obstant això, crec que s’hauria de rebaixar el nombre de 
mensualitats del salari, per no desvirtuar la fi nalitat d’aquesta modalitat de dret 
de retenció.

Hem de tenir en compte que aquesta modalitat de dret de retenció intenta donar 
una resposta àgil i operativa a casos en què la constitució per la via “normal” 
(ara, la de l’art. 569-5 CCcat) és inviable des del punt de vista econòmic. Com a 
contrapartida, en certa manera, d’aquestes agilitat i operativitat esmentades, cal 
reconèixer que la fi gura conté alguna “esquerda” en matèria de seguretat jurídica; 
fonamentalment, el fet que la notifi cació ha d’acreditar la recepció, però no el 
contingut d’allò que es rep (apartat segon de l’article; és el cas, per exemple, de la 
carta amb avís de recepció: hi ha constància que s’ha rebut una carta, però no hi 
ha constància del seu contingut). Aquesta “esquerda” en la seguretat jurídica va 
ser assumida de manera conscient pel legislador de l’LDRG. En efecte, la conjunció 
de la diligència exigible al deutor, la poca quantia del deute i l’indici de prova que 
representa la carta certifi cada amb justifi cant de recepció feien que la legitimitat 
d’aquest mecanisme de constitució del dret de retenció no hagués de ser posada 
en qüestió: era versemblant que aquell deutor havia pogut tenir coneixement de 
la retenció.

Ara bé, l’esmentada “esquerda” en la seguretat jurídica, assumida de manera 
conscient pel legislador de l’LDRG, s’ha de limitar als casos d’escassa quantia 
econòmica. Ampliar-ho a objectes que podrien arribar a 1.800 € o més podria  
donar lloc a una utilització abusiva d’aquesta modalitat de dret de retenció; seria, 
en certa manera, posar un esquer a la temptació. 

2. Apartat 2. Comunicació
L’apartat segon de l’art. 569-10 CCcat estableix que:

“La comunicació de la decisió de retenir a què fa referència l’article 569-5 es 
pot substituir, en el cas de béns mobles de poc valor, per una notifi cació feta 
per burofax, per correu certifi cat amb avís de recepció o per qualsevol altre 
mitjà que n’acrediti sufi cientment la recepció”.

En relació amb l’art. 10 LDRG, s’ha substituït “fefaentment” per “sufi cientment”, 
sens dubte amb la intenció de fl exibilitzar i facilitar al màxim la constitució de la 
garantia.
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3. Apartat 3. Error de concepte i de redacció
L’apartat tercer de l’art. 569-10 CCcat estableix el següent:

“Els retenidors, una vegada transcorregut un mes des de la notifi cació sense 
que els deutors ni els propietaris del bé hagin pagat el deute o s’ hagin oposat 
fefaentment a la retenció, poden disposar lliurement del bé. En aquest cas, 
les càrregues preexistents subsisteixen, llevat que constin inscrites en el 
registre corresponent limitacions de la facultat de disposició o reserves de 
domini”.

Durant la tramitació parlamentària, s’ha produït un canvi en la redacció 
d’aquest precepte que ha comportat una alteració absolutament injustifi cada del 
seu sentit, atès que constitueix un error greu des del punt de vista dels principis 
que regeixen el nostre ordenament jurídic.

En efecte, la segona part de l’art. 10.b LDRG (i en sentit gairebé idèntic l’art. 569-
10.b del Projecte de llei) establia que el retenidor

“pot disposar lliurement de la cosa, amb subsistència de les càrregues 
preexistents, llevat que constin degudament inscrites en el corresponent 
Registre limitacions a les facultats de disposició o reserves de domini”.

El sentit d’aquesta norma, la derogada, és clar:

1r. El retenidor pot disposar lliurement de la cosa, això sí, tret que en el 
Registre (s’entén que és el de Béns Mobles) consti inscrita una prohibició de 
disposar o una reserva de domini.

2n. Si el retenidor disposa (s’entén perquè en el Registre de Béns Mobles no 
constaven inscrites prohibicions de disposar o reserves de domini), i el bé 
estava prèviament gravat, aquestes càrregues preexistents subsisteixen; 
això, evidentment, d’acord amb els criteris generals d’oposabilitat i de 
protecció de tercers.

És a dir, es tractava d’una norma perfectament coherent amb els principis del 
nostre ordenament jurídic, especialment pel que fa a la jerarquia dels drets reals i 
a la protecció dels tercers.

En canvi, la redacció actual, totalment defi cient, fa entendre que, si en el 
Registre consta inscrita una prohibició de disposar o una reserva de domini, el 
retenidor no solament podrà disposar de la cosa retinguda, sinó que, a més, les 
càrregues preexistents s’extingiran! Això, evidentment, no té cap sentit des del 
punt de vista dels principis del nostre ordenament, de la protecció de tercers i, en 
defi nitiva, de la seguretat del tràfi c.

Segurament, aquesta aberració pot ser corregida per la via de la interpretació 
assenyada de la norma, tenint en compte especialment els seus precedents 
legislatius. Això sí, cal una correcció immediata i tornar a la redacció de l’art. 
10.b LDRG o la de l’art. 569-10.b del Projecte de llei.
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XI. Article 569-11. Substitució del bé retingut 

1. Apartat 1. Terminologia incorrecta
L’apartat primer de l’art. 569-11 CCcat estableix que:

“Els deutors o els propietaris del bé retingut poden imposar als retenidors, 
mentre disposen del dret de retenció, la substitució de la retenció per una 
altra garantia real o pel fi ançament solidari d’una entitat de crèdit que siguin 
sufi cients”.

En primer lloc, cal criticar el poc tecnicisme de l’expressió “disposar del dret de 
retenció” que utilitza aquest precepte, la qual cosa pot donar lloc a conclusions 
errònies en relació amb el sentit de l’article. En un estricte sentit tècnic, disposar 
només fa referència als actes d’alienació o gravamen que una persona realitza 
sobre béns de la seva titularitat o sobre els quals està legitimat per actuar 
jurídicament. És obvi que no és aquest el sentit que el verb disposar té en el 
precepte que ara examinem, on s’utilitza com a sinònim de tenir o de ser titular 
de. D’altra banda, el contingut jurídic d’aquest incís és totalment superfl u i, per 
tant, prescindible. No obstant això, si es volgués mantenir, la redacció idònia 
seria “mentre són titulars del dret de retenció”.

En comptes de “substitució de la retenció”, caldria dir “substitució del dret de 
retenció”. El que se substitueix no és només “la cosa retinguda”, com es limita 
també a dir l’art. 11 LDRG, que es fi xa només en l’aspecte aparent o extern de 
la substitució, sinó la garantia; i la garantia no és “la retenció” (que és un efecte 
comú al dret de retenció, la penyora i l’anticresi), sinó “el dret de retenció”.

2. Apartat 2. Preu de mercat
L’apartat segon de l’art. 569-11 CCcat estableix que:

“S’entén que la garantia real és sufi cient si el preu de mercat del bé ofert 
en garantia, encara que sigui inferior al dels béns retinguts, arriba a cobrir 
l’ import del deute que va originar la retenció i un 25 % més”.

Se substitueix l’expressió “preu just” de l’art. 11.1 LDRG per la de “preu de 
mercat”. Es tracta d’expressions sinònimes; vegeu també l’art. 323.2 CDCC, que, 
en matèria de rescissió per lesió, es refereix “al preu just o sia al valor de venda”.

XII. Article 569-12. Concepte de penyora

L’art. 569-12 CCcat estableix que:

“El dret de penyora, que es pot constituir sobre béns mobles, valors, drets de 
crèdit o diners en garantia del compliment de qualsevol obligació, faculta el 
creditor a posseir-los, per ell mateix o per una tercera persona si s’ ha pactat, i, 
en cas d’ incompliment de l’obligació garantida, a sol·licitar-ne la realització 
del valor”. 
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Aquest article és nou; no té precedent a l’LDRG. És correcte que el CCcat hagi 
afegit un article donant el concepte legal de la penyora (igual que en el cas del 
dret de retenció, on ja existia). Això sí, la redacció es podria millorar. Per exemple, 
quan l’article parla de “béns mobles, valors, drets de crèdit o diners”, n’hi hauria 
prou amb la referència a “béns mobles”; els altres en són simples exemples. Es 
podria dir: “béns mobles, com ara valors, drets de crèdit o diners”. D’altra banda, 
hem de tenir en compte que l’art. 569-15 CCcat considera com a objectes únics de 
penyora els “conjunts de coses” i els “conjunts o paquets de valors”.

XIII. Article 569-13. 
Requisits de constitució de la penyora 

L’art. 569-13 CCcat regula els requisits de constitució del dret real de penyora; 
aquest article té com a precedent l’art. 12 LDRG. A continuació examinarem les 
principals modifi cacions introduïdes pel nou precepte.

1. Apartat 1. Possessió i poder de disposició
L’apartat primer de l’art. 569-13 CCcat estableix:

“La penyora, constituïda per qualsevol títol, requereix: 

a) La transmissió de la possessió dels béns als creditors o a terceres 
persones, d’acord amb els pignorants, per qualsevol mitjà admès per 
aquest codi. 

b) El poder de lliure disposició del bé moble empenyorat per la persona 
que l’empenyora”.

En l’apartat a), l’expressió “per aquest codi” no és correcta, i resulta limitadora. 
Era preferible l’expressió “per la Llei” (en general, per tant) que utilitzava l’art. 
12.1.b LDRG. En efecte, limitar els mitjans de transmissió de la possessió als que 
preveu el Codi pot plantejar problemes que, això sí, en alguns supòsits es poden 
resoldre per via interpretativa. Aquest és el cas, per exemple, de la pignoració 
de valors anotats en compte, supòsit en què la transmissió possessòria s’entén 
feta quan s’inscriu la penyora en el registre comptable (vegeu l’art. 10.1 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores), atès que aquest mecanisme no està 
previst específi cament en el CCcat (si bé es pot justifi car amb una interpretació 
fi nalista dels art. 521-2 i 531-4 CCcat).

En l’apartat b), l’expressió “poder de lliure disposició” és incorrecta. És 
preferible, des del punt de vista tècnic, l’expressió “lliure poder de disposició” que 
utilitzava l’art. 12.1.a LDRG.

2. Apartat 2. Data de la penyora
L’apartat segon de l’art. 569-13 CCcat estableix que:

“La penyora tan sols té efectes contra terceres persones des del moment en què 
la data en què s’ ha acordat de constituir-la consta en un document públic”.
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Era preferible la redacció de l’art. 12.2 LDRG, en relació amb la qual s’ha afegit 
la referència a la constància de la data, sens dubte per mimetisme amb l’art. 
1865 del CC espanyol. Aquest afegit resulta limitador; el que ha de constar en 
document públic és l’acord de constitució de la penyora, la data del qual fi gurarà, 
evidentment, en el document. 

3. Apartat 3. Document públic i notifi cació
L’apartat tercer de l’art. 569-13 CCcat estableix que:

“La penyora de crèdits s’ ha de constituir en un document públic i s’ ha de 
notifi car al deutor o deutora de crèdit empenyorat”.

Aquest precepte és nou; l’art. 12 LDRG no recollia aquesta norma. Hi ha dues 
qüestions que s’han de tractar.

En primer lloc, l’exigència que la penyora de crèdits s’hagi de fer necessàriament 
en document públic sembla absolutament desproporcionada. El document públic 
ha de ser un requisit d’oposabilitat de la penyora, com estableix el mateix art. 569-
13 CCcat, en l’apartat segon, i no un requisit de validesa. D’altra banda, l’exigència 
de document públic pot fer que la constitució de la penyora sigui totalment 
antieconòmica (pensem, per exemple, en la penyora d’un xec al portador de poca 
quantia).

En segon lloc, com a principi, em sembla correcte que s’hagi introduït aquesta 
referència a la notifi cació de la constitució de la penyora al deutor del crèdit (no 
“de crèdit”, com diu l’article) que es dóna en garantia. Aquesta notifi cació té un 
paper complementari de la despossessió, ja que permet que el pagament que en 
endavant es faci al creditor no sigui alliberatori (el mateix que succeeix en el cas 
de la cessió del crèdit, d’acord amb l’art. 1527 CC).

De totes maneres, el caràcter imperatiu de la notifi cació al deutor no té gaire 
sentit en el cas dels crèdits documentats en un títol al portador. Hem de tenir en 
compte que, en aquest cas, el deutor renuncia, ja d’entrada, a conèixer qui és el 
seu creditor; no cal, per tant, notifi car-li cap avatar en la posició de creditor.

XIV. Article 569-14. Supressió de la “penyora flotant”

L’art. 569-14 CCcat estableix:

“1. La penyora pot garantir qualsevol obligació, present o futura, pròpia o 
aliena, dels pignorants.

2. La penyora pot garantir obligacions de les quals es desconeix l’ import en 
el moment de constituir-la. En aquest cas, s’ ha de determinar la quantitat 
màxima que garanteix”.

La principal modifi cació que ha introduït aquest article en relació amb el seu 
precedent, l’art. 13 LDRG, no està en el que diu sinó en el que ha deixat de dir. En 
efecte, aquest article correspon als apartats 1 i 2 de l’art. 13 LDRG, amb meres 
modifi cacions de redacció. En canvi, ha realitzat una modifi cació important en 
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relació amb el seu precedent, com és la supressió de l’anomenada penyora fl otant. 
Observem, en efecte, que l’art. 569-14 CCcat no inclou l’apartat tercer del seu 
precedent, l’art. 13 LDRG, que regulava aquesta fi gura;7 tampoc no ho fa cap altre 
article del CCcat. L’art. 13.3 LDRG establia que: “La penyora pot garantir diverses 
obligacions ja contretes o per contreure de manera simultània o successiva entre 
el mateix deutor o deutora i el mateix creditor o creditora, durant un període de 
temps i per una quantia màxima convinguts”.

Segons la meva opinió, no hi ha cap justifi cació a l’eliminació de la penyora 
fl otant, sobretot si tenim en compte que tant els professionals del dret com 
la doctrina havien aplaudit la regulació a Catalunya d’aquesta fi gura ja des 
de l’LGP de 1991. Es tracta, al meu parer, d’un pas enrere injustifi cable en el 
desenvolupament del dret civil de Catalunya.

Cal destacar, a més, que l’eliminació de la penyora fl otant és una decisió 
plenament conscient presa pel legislador; és a dir que no es tracta d’un oblit o 
d’un simple error en la tramitació parlamentària de la llei. En efecte, la Ponència 
recomanava no adoptar una esmena d’addició (la núm. 194, presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió) que reclamava la “recuperació” de la 
penyora fl otant.

Cal entendre que la retirada explícita de la penyora fl otant de la llei actual és 
una prohibició absoluta d’aquesta fi gura?

Formalment, semblaria que sí. En efecte, si una llei nova deixa de regular 
una fi gura que preveia una llei anterior, això es pot entendre equivalent a la 
prohibició de la fi gura en qüestió. Era realment aquesta —suprimir la penyora 
fl otant defi nitivament— la intenció del legislador català, en deixar de regular 
aquesta fi gura? Aparentment sí, però la lògica del sistema jurídic i la bondat i 
utilitat intrínseques de la fi gura ens duen a intentar mantenir la vigència de la 
penyora fl otant. L’argument bàsic en aquest sentit és el principi de llibertat civil 
(art. 111-6 CCcat), que es palesa en l’autonomia de la voluntat per crear nous tipus 
contractuals i nous drets reals o les seves modalitats.

Ara bé, també serà necessària una interpretació forçada de molts articles 
del CCcat que, quan es refereixen a l’obligació garantida per la penyora, ho fan 
precisament en singular: per exemple, “l’obligació garantida” (art. 569-12 CCcat, 
in fi ne), “el crèdit garantit” (art. 569-18 CCcat) o “el deute garantit” (art. 569-
20.1 CCcat).

Altres articles estableixen que “qualsevol obligació” pot ser garantida amb 
penyora (així, art. 569-12 CCcat, en la primera part, i art. 569-14.1 CCcat). Ara bé, 
la indeterminació que palesa el “qualsevol” ho és pel tipus d’obligació (present, 
futura, etc.), no pel nombre d’obligacions.

L’únic article que parla d’“obligacions”, en plural, és l’art. 569-14.2 CCcat, 
en relació amb la penyora de màxim. Però aquest plural es justifi ca únicament 
per l’elegància de la redacció, atès que aquesta norma és una simple precisió a 
la continguda en l’apartat 1r del mateix art. 569-14 CCcat, que, com acabem de 

7 Sobre la regulació de la penyora fl otant a l’art. 13.3 LDRG, vegeu: DEL POZO CARRASCOSA, 
P.; TORMO SANTONJA, M. a COLEGIO DE REGISTRADORES (coord.), Comentarios de 
derecho patrimonial catalán, Bosch, Barcelona, 2005, p. 980-981.
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veure, es refereix tan sols a una única obligació com a susceptible de ser garantida 
per la penyora.

L’argument més clar per afi rmar que es tracta d’una interpretació forçada ens 
el dóna l’art. 569-15.1 CCcat: l’únic cas en què el CCcat permet explícitament 
que un mateix bé garanteixi dues o més obligacions és quan el bé “es torna a 
empenyorar”, és a dir, quan hi ha una pluralitat de penyores sobre el mateix bé 
i no una única penyora, com seria el cas de la penyora fl otant! Faré referència a 
aquest tema tot seguit.

En conclusió, si amb una interpretació molt benèvola entenem que hem salvat 
els esculls a què acabo de fer referència, podem mantenir que, malgrat la supressió 
explícita, el CCcat no prohibeix la penyora fl otant. Ara bé, si el legislador realment 
no tenia voluntat de prohibir-la, la claredat, la simplicitat i la coherència de la llei 
agrairan la incorporació al CCcat del text de l’antic art. 13.3 LDRG, que regulava 
la penyora fl otant.

XV. Article 569-15. Pluralitat de penyores

L’apartat primer de l’art. 569-15 CCcat estableix que:

“Un bé empenyorat no es pot tornar a empenyorar, llevat que sigui a favor 
dels mateixos creditors i es distribueixi la responsabilitat de les obligacions 
garantides”.

Aquest article manté la prohibició de pignorar el mateix bé una pluralitat de 
vegades, que ja establia l’art. 14.1 LDRG, però hi introdueix una excepció, com és 
que totes les penyores es facin a favor del mateix creditor. Aquesta modifi cació em 
sembla encertada. En efecte, la prohibició general de pignorar un mateix bé dues 
o més vegades es justifi ca pels problemes del desplaçament possessori a favor 
de dos o més creditors (vegeu, en aquest sentit, l’exposició de motius i els art. 2 
i 12.2 de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, 
de 16 de desembre de 1954); en canvi, aquests problemes desapareixen quan el 
creditor és el mateix en ambdós casos (una única persona creditora, dos crèdits, 
un únic objecte donat en garantia).

El que no resulta clar, en canvi, és el contingut del segon requisit que 
l’art. 569-15.1 CCcat estableix perquè el mateix bé es pugui tornar a pignorar: 
que “es distribueixi la responsabilitat de les obligacions garantides”. Què 
significa distribuir la responsabilitat de les obligacions garantides? No 
oblidem que tenim diverses obligacions, però un únic objecte. Sens dubte, 
s’ha produït una certa confusió amb el principi d’especialitat a què es refereix 
l’art. 569-16 CCcat (cas en què tenim diversos objectes i una única obligació, i 
en què es pot distribuir la responsabilitat entre els diversos objectes). Segons 
la meva opinió, caldria eliminar aquest últim incís de l’art. 569-15.1 CCcat; 
i si es volgués mantenir, el millor seria dir, simplement, que ha de constar 
clarament l’import de les dues o més obligacions garantides per una única 
penyora.
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A efectes pràctics, el problema que planteja aquesta possibilitat de penyores 
successives sobre el mateix objecte és que caldrà constituir la penyora cada 
vegada. En canvi, això no caldria si, com proposo, s’admetés de nou la penyora 
fl otant (vegeu el comentari a l’art. 569-14 CCcat).

XVI. Article 569-16. Règim de la penyora 
amb relació a l’objecte empenyorat

L’art. 569-16 CCcat estableix el següent:

“1. Els creditors i els deutors o, si escau, els propietaris del bé, si hi ha més d’un 
objecte empenyorat, poden fi xar la part de crèdit que garanteix cadascun. En 
aquest cas, s’entén que s’ han constituït tants drets de penyora com objectes hi 
ha. 

2. El conjunt de béns el valor dels quals es determina en el tràfi c tenint-ne en 
compte el nombre, el pes o la mida és un únic objecte de penyora. 

3. Els conjunts o paquets de valors, entre els quals s’ inclouen les accions, les 
obligacions, els bons, els crèdits i els efectes en general, es poden confi gurar 
com a objectes unitaris de penyora, d’acord amb la legislació aplicable en 
aquesta matèria”.

Aquest article correspon a l’art. 15 LDRG. El Projecte del 2005 en va mantenir 
gairebé la mateixa redacció.

Per què, aleshores, en la tramitació parlamentària, es redacta l’article de nou, 
sense variar, això sí, el contingut, però empitjorant l’estil i introduint imprecisions 
allà on no n’hi havia? Per exemple, en l’apartat segon, l’expressió “tenint-ne en 
compte” fa entendre que el pes, la mida o el nombre no són els criteris exclusius a 
l’hora de determinar el preu, sinó que pot haver-n’hi d’altres, i aquesta no és la idea 
de l’art. 15 LDRG i del Projecte del 2005, que utilitzen l’expressió “es determina en 
consideració”. Vegem-ne un altre exemple: en lloc de “garanteix cadascun”, que 
sembla referir-se als deutors, hauria de dir “garanteix cadascun d’ells”, on queda 
clar que es refereix als diferents objectes pignorats. 

XVII. Article 569-17. Substitució del bé empenyorat 

L’art. 569-17 CCcat regula la substitució del bé donat en penyora. Aquest article 
es basa en l’art. 16 LDRG, en el qual introdueix força modifi cacions, algunes 
d’importants. Les estudiem a continuació.

1. Apartat 1. Béns fungibles
L’apartat primer de l’art. 569-17 CCcat estableix que:
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“El deutor o deutora o, si és una altra persona, el pignorant o la pignorant, 
si la penyora recau sobre béns fungibles i s’ ha pactat expressament, pot 
substituir la totalitat o una part dels béns empenyorats”.

La redacció d’aquest precepte es basa en la de l’art. 16.1 LDRG, amb meres 
modifi cacions d’estil. El canvi més important és que el text actual ja no conté la 
defi nició o descripció del concepte de fungibilitat, que contenia l’art. 16.1 LDRG, 
que defi nia les coses fungibles com “les que es poden substituir per altres de la 
mateixa espècie i qualitat”. Aquesta defi nició ha desaparegut del text actual, que 
es limita a fer referència als “béns fungibles” i prou. És una llàstima, perquè cal 
tenir en compte que els art. 511-1 a 511-3 CCcat, que integren el títol I del llibre 
cinquè del CCcat, dedicat als béns, no donen cap concepte de fungibilitat.

2. Apartat 2. Valors
L’apartat 2 de l’art. 569-17 CCcat estableix el següent:

“La substitució d’uns valors per uns altres, en el cas de valors cotitzables, 
es fa d’acord amb el preu de les cotitzacions respectives en el mercat ofi cial 
el dia de la substitució. En el cas de valors no cotitzables, per a acreditar la 
substitució és sufi cient que els tinguin en llur poder els creditors pignoratius 
o les terceres persones designades i que consti inscrita en el mateix efecte o 
document que acredita el dret.”

Aquest precepte correspon a l’art. 16.2 LDRG, amb meres modifi cacions d’estil.
Hem de destacar, això sí, que ni aquest apartat ni la resta de l’article recullen 

la norma de l’art. 16.3 LDRG, segons la qual, en el cas de substitució de valors, 
a més d’haver de respectar la legislació específi ca en aquesta matèria (cosa que 
resultava evident), s’admetien les diferències de valor fi ns al cinc per mil, cas en el 
qual el deutor havia de reposar immediatament la diferència en metàl·lic. No veig 
cap justifi cació a l’eliminació d’aquesta norma, sobretot si tenim en compte que 
l’equivalència exacta en els preus dels valors substituïts és gairebé impossible. 
Això obliga necessàriament al pacte, que no sempre es podrà assolir.

3. Apartats 3 i 4. Manteniment de la data de l’empenyorament
Els apartats 3 i 4 de l’art. 569-17 CCcat estableixen:

“3. S’entén a tots els efectes, en els dos casos a què fa referència l’apartat 2, que 
la data de l’empenyorament es manté, com si s’ hagués constituït inicialment 
sobre els béns que substitueixen els inicialment gravats.

4. S’entén a tots els efectes, en els casos de substitució del bé empenyorat, que 
la data de l’empenyorament es manté, com si s’ hagués constituït inicialment 
sobre els béns que substitueixen els inicialment gravats”.

Aquests dos apartats de l’art. 569-17 CCcat contenen una única norma, 
presentada dues vegades amb una variació mínima. Aquests preceptes no 
tenien cap precedent a l’ LDRG ni tampoc fi guraven en l’Avantprojecte. Es varen 
introduir durant la tramitació parlamentària del llibre cinquè del CCcat, amb un 
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resultat molt insatisfactori, tant pel que fa a la tècnica legislativa com pel que fa 
al contingut de la norma.

En relació amb el primer aspecte, cal dir que els dos apartats estan repetits, 
o gairebé. Es podria dir que l’apartat 3 es refereix només als valors (“en els dos 
casos a què fa referència l’apartat 2”), mentre que l’apartat 4 es refereix a qualsevol 
objecte (“en els casos de substitució del bé empenyorat”); si és així, podríem dir 
que sobraria l’apartat tercer, que és més específi c.

El que resulta preocupant és que durant tota la tramitació parlamentària ningú 
no s’adonés d’aquest error, com ho prova el fet que ningú no presentés esmenes i 
la ponència no fes cap recomanació.

Ara bé, aquesta qüestió, merament formal, no tindria més importància si no 
fos pel fet que els paràgrafs —repetits— esmentats inclouen un error greu, com 
és prescindir dels drets que terceres persones poguessin tenir sobre el bé aportat 
en substitució de la penyora. En aquest sentit, caldria haver dit que la data de 
pignoració roman inalterada “sens perjudici de tercers” o una expressió semblant. 
Pensem, per exemple, que si el bé que es dóna en substitució estava gravat o 
embargat prèviament, la substitució, si la data inicial de la penyora és anterior a 
aquest gravamen, permetrà eliminar-lo!

Cal dir que trobem el mateix error en l’art. 10 del RDL 5/2005, de 11 de marzo, 
de mejoras urgents para el impulso de la productividad y para la mejora de la 
contratación pública, en el qual sembla que s’ha inspirat el legislador català; 
aquest art. 10 es refereix a les garanties complementàries que s’han d’aportar 
quan el valor de la garantia inicial ha disminuït. En el CCcat, com a mínim es 
podria haver inclòs un article com l’art. 13 RDL 5/2005, que, encara que sigui de 
manera indirecta (en referir-se a les valoracions de les garanties i al càlcul de les 
obligacions), introdueix criteris de protecció de tercers.

XVIII. Observacions a l’article 569-
19. Possessió del bé empenyorat

L’art. 569-19 CCcat té com a precedent l’art. 18 LDRG. A continuació examinem 
les novetats principals.

1. Apartat 1. Restitució
L’apartat primer de l’art. 569-19 CCcat estableix que:

“Els creditors pignoratius es poden negar a restituir el bé empenyorat fi ns 
que se’ ls pagui totalment el crèdit garantit pel principal, els interessos i les 
despeses de procediment pactades”. 

En relació amb l’art. 18.1 LDRG, s’ha afegit l’expressió “pel principal, els 
interessos i les despeses de procediment pactades”. A més del caràcter confús 
i poc tècnic de la redacció (què és el “crèdit garantit pel principal...”?), cal 
destacar la inutilitat de la referència a les “despeses de procediment pactades”. 
En efecte:
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1r. Si el deute s’acaba pagant voluntàriament, no hi ha cap motiu per reclamar 
unes despeses de procediment que no s’han generat. El creditor, per tant, 
haurà de restituir la penyora encara que no se li paguin, contràriament al 
que la defectuosa redacció d’aquest precepte fa entendre.

2n. Si el bé pignorat s’ha d’alienar, el creditor haurà d’entregar-ne la 
possessió a l’adquirent, encara que no s’hagin obtingut prou diners per 
pagar el capital, els interessos i les despeses de procediment. Pel que fa a 
la destinació de l’import de l’alienació, vegeu l’art. 569-21 CCcat.

2. Apartat 2. Conservació
L’apartat segon de l’art. 569-19 CCcat estableix el següent:

“2. Els creditors pignoratius han de conservar el bé empenyorat amb 
la diligència exigible i no en poden fer cap altre ús que el merament 
conservatiu. Les despeses necessàries per a conservar-la se sotmeten al règim 
de retenció”.

Aquest apartat pren com a base l’art. 18.2 LDRG, en relació amb el qual podem 
destacar dos canvis:

1r. Ara es parla de la diligència “exigible”, en comptes de la diligència 
“necessària”, com feia l’art. 18.2 LDRG. Cal entendre que el sentit és 
el mateix i que el nivell de la diligència que ha d’esmerçar el creditor 
pignoratiu no ha variat.

 El defecte que podem observar és de tècnica legislativa i, més 
concretament, de coherència dins de la mateixa llei. En efecte, l’art. 569-
6 CCcat, en l’apartat 2n, també es refereix a la diligència en la conservació, 
concretament en el cas de qui exerceix el dret de retenció, i la qualifi ca 
de diligència “necessària”, igual com feia l’art. 6.2 LDRG. Per què en dues 
normes amb un contingut idèntic, una de referida al dret de retenció 
i l’altra a la penyora, la qualifi cació de la diligència ha de ser diferent? 
Caldria, per tant, tornar a la redacció anterior i parlar, també en el cas 
del creditor pignoratiu, de diligència “necessària”.

2n. El precepte fi nalitza dient que les despeses de conservació se sotmeten 
al règim “de retenció”. Aquest és un altre error inexplicable: si estem en 
una norma reguladora de la penyora, les despeses de conservació s’han 
de sotmetre al mateix règim “de la penyora”, com deia l’art. 18.2 LDRG, 
de manera que la penyora passa a garantir, per imperatiu de la llei, dos 
crèdits diferents, l’inicial i el de les despeses de conservació. No tindria 
cap sentit, en canvi, mantenir que per a les despeses de conservació 
neix un dret de retenció sobre la cosa pignorada, dret que estaria creat 
directament per la llei!
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XIX. Observacions a l’article 569-20. 
Realització del valor del bé empenyorat

Aquest article pren com a base l’art. 19 LDRG, en relació amb el qual introdueix 
alguns canvis.

1. Apartat 4, incís inicial. No-oposició judicial
L’incís inicial de l’art. 569-20.4 CCcat estableix que:

“Els creditors pignoratius, si no hi ha un acord per a la venda directa, 
poden alienar el bé per mitjà d’una subhasta notarial si aporten al notari o 
notària que l’autoritza el títol de constitució de la penyora i el requeriment 
de pagament i li garanteixen la manca d’oposició judicial, d’acord amb les 
regles següents: [...]”.

L’exigència de la garantia de la manca d’oposició judicial, per poder procedir a 
la subhasta notarial, resulta totalment incomprensible:

1r. El mateix art. 569-20 CCcat ja exigeix, en l’apartat primer, que, per procedir 
a la realització del bé pignorat d’acord amb algun dels mecanismes que 
preveu el mateix article, no hi ha d’haver hagut oposició judicial per part 
del deutor en el termini d’un mes a partir del requeriment de pagament 
que se li hagi fet.

2n. Resulta evident que el deutor pot iniciar una actuació judicial atacant el 
dret de penyora o el de crèdit en qualsevol moment. Quedarà aleshores a 
l’arbitri del jutge decidir si, tot i haver transcorregut el mes al qual hem fet 
referència, hi ha motius sufi cients per paralitzar la subhasta notarial, com 
a mesura cautelar.

3r. Tal com està redactat el precepte, correspon al creditor garantir al notari 
que no s’ha produït una oposició judicial. No obstant això, no és possible 
exigir una “garantia” o certesa absoluta, perquè al creditor pot no haver-li 
arribat encara cap notifi cació judicial. L’únic que sap amb certesa si s’ha 
produït l’oposició judicial és el deutor, però l’article no li exigeix cap 
manifestació respecte d’això.

4t. En conseqüència, l’únic que es pot exigir al creditor és que manifesti si 
té coneixement que el deutor s’hagi oposat judicialment a la penyora, 
manifestació que en cap cas no es pot fer equivaldre a una “garantia” o a 
una certesa absoluta, que és el que sembla exigir aquest precepte.

2. Apartat 4.a. Notaria
L’art. 569-20.4.a CCcat estableix el següent:

“La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels 
creditors. Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ ha de fer en qualsevol de 
les que hi ha a la capital del districte notarial corresponent”.
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En relació amb l’art. 19.4.a LDRG, s’ha eliminat el criteri subsidiari per a la 
determinació de la notaria, que era la del lloc on es trobava l’objecte de la penyora. 
En aquest sentit, l’art. 19.4.a LDRG establia que:

“Altrament, la subhasta s’ ha de fer a qualsevol notaria de les de la capçalera 
del districte notarial on es trobi la cosa objecte de la penyora”.

3. Apartat 4.e. Romanent
L’art. 569-20.4.e CCcat estableix que:

“El romanent, si el bé se subhasta per un import superior al crèdit, s’ ha de 
lliurar als propietaris del bé o, si escau, als creditors que correspongui”.

Aquest apartat s’hauria d’haver eliminat, igual que s’ha fet en el cas dels art. 
569-7 i 569-8 CCcat, que regulen les subhastes en el cas del dret de retenció, 
atès que la destinació de l’import de l’alienació ja està regulada en l’art. 569-
21 CCcat.

4. Altres apartats
Els apartats 5, 6 i 8 de l’art. 569-20 CCcat estableixen el següent:

“5. Els creditors pignoratius, si la penyora recau sobre diners o sobre un títol 
representatiu de diners, sempre que sigui per una quantitat líquida i exigible, 
els poden fer seus, sense necessitat de subhasta prèvia, però solament fi ns 
al límit de l’import del crèdit garantit, amb l’únic requisit de notifi car-ho 
fefaentment als deutors abans de fer-ho.

6. L’alienació, si la penyora recau sobre valors cotitzables i altres instruments 
fi nancers que s’hi assimilen d’acord amb les lleis, s’ ha de fer segons el 
procediment específi c que estableix la legislació aplicable en matèria de 
mercat de valors.

8. L’execució que estableix aquest article és aplicable supletòriament a les 
penyores que constitueixen els monts de pietat reconeguts legalment i a les 
penyores de garantia fi nancera.”

Les expressions en rodona o en cursiva, segons s’escaigui, són modifi cacions 
amb les quals estic d’acord, atès que aclareixen el sentit de la norma.

XX. Article 569-21. Destinació de l’import de l’alienació

L’art. 569-21 CCcat estableix el següent:

“1. L’ import obtingut en la subhasta o l’encant públic s’ ha de destinar 
primerament a pagar les despeses d’alienació i, després, a satisfer el deute.

2. El romanent, si n’ hi ha, sens perjudici del que estableix la legislació 
concursal, es destina a pagar els titulars de càrregues inscrites o els creditors 
amb millor dret posteriors al deute que va originar la constitució del dret real 
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de garantia, segons l’ordre de prelació que correspongui. Finalment, el darrer 
romanent es lliura al propietari o propietària del bé. 

3. El notari o notària, si no hi ha un acord entre el propietari o propietària 
del bé i els creditors posteriors pel que fa al romanent, l’ ha de consignar 
judicialment”.

Aquest article és nou, en relació amb l’LDRG, i em sembla molt encertat, perquè 
acaba amb la dispersió i les incerteses que, en relació amb aquesta matèria, 
contenia l’LDRG.

Com ja he indicat abans (vegeu el comentari a l’art. 569-9 CCcat), l’estructura 
del CCcat milloraria si aquest art. 569-21 CCcat permutés el seu lloc amb l’art. 
569-9 CCcat.

XXI. Article 569-22. Penyora de valors cotitzables

L’art. 569-22 CCcat estableix que:

“Les disposicions d’aquest capítol són aplicables a la penyora de valors 
cotitzables i d’altres instruments fi nancers que s’hi assimilen d’acord 
amb les lleis en tot allò que no estableixi la legislació específi ca aplicable en 
matèria de mercat de valors”.

Les expressions en cursiva són modifi cacions amb les quals estic d’acord, atès 
que aclareixen el sentit de la norma, en relació amb l’art. 20 LDRG.

L’únic error que trobem en aquest precepte és de tipus formal: en lloc 
de referir-se a les disposicions “d’aquest capítol”, ho hauria de fer a les de la 
subsecció segona, que és la que regula el dret de penyora. Aquest és un error 
que s’arrossega de l’art. 20 LDRG; hem de tenir en compte que, d’acord amb 
l’estructura formal de l’LDRG, la penyora estava regulada en un “capítol” de la 
mateixa penyora.

XXII. Article 569-23. Concepte de dret d’anticresi 

L’art. 569-23 CCcat estableix que:

“El dret d’anticresi, que es pot constituir sobre un immoble fructífer en 
garantia del pagament de qualsevol obligació, faculta els creditors a posseir-
lo, per ells mateixos o per una tercera persona si s’ ha pactat, i a percebre’n 
els fruits per a aplicar-los al pagament dels interessos i a l’amortització del 
capital de l’obligació garantida i, en el cas d’ incompliment de l’obligació 
garantida, a sol·licitar-ne la realització del valor”.

Aquest article és nou; no té un precedent en l’LDRG. Igual que en els casos 
del dret de retenció i la penyora, al CCcat també es dóna el concepte legal de 
l’anticresi. Segons la meva opinió, aquesta és una decisió encertada, si bé es 
podria millorar notablement la redacció en els aspectes següents:
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— “Aplicar-los”. Hem de tenir en compte que l’art. 569-2 CCcat, que es refereix 
a l’efi càcia general dels drets reals de garantia, en el cas de l’anticresi no 
parla d’“aplicar els fruits”, sinó d’“imputar els fruits”. 

— En la part fi nal de l’article, caldria evitar la repetició, massa pròxima, de 
l’expressió “obligació garantida”.

— L’expressió “sol·licitar-ne” (al fi nal) té el referent (l’“immoble fructífer”, al 
començament) massa lluny. L’article guanyaria en claredat si en la part 
fi nal es fes una referència expressa a l’immoble (o fi nca).

En conseqüència, proposo la redacció següent de l’art. 569-23 CCcat:

“El dret d’anticresi, que es pot constituir sobre un immoble fructífer en garantia del 
pagament de qualsevol obligació, faculta els creditors a posseir-lo, per ells mateixos 
o per una tercera persona, si s’ha pactat, i a percebre’n els fruits per a imputar-los al 
pagament dels interessos i a l’amortització del capital de l’obligació garantida i, en el 
cas d’incompliment de la mateixa, a sol·licitar la realització del valor de la fi nca”.

XXIII. Article 569-24. Constitució

1. Apartat 1.A. Poder de disposició
D’acord amb l’art. 569-24.1.a CCcat, per constituir l’anticresi es requereix “el 

poder de lliure disposició de l’immoble sobre el qual recau per la persona que 
constitueix la garantia”.

Fóra més correcte, des del punt de vista tècnic, dir: “Lliure poder de disposició”. 
Cal corregir aquest error, que, com ja s’ha indicat anteriorment, també trobem 
en matèria de penyora (art. 569-13 CCcat) i que corre el risc de perpetuar-se en la 
legislació civil catalana.

2. Apartat 2. Escriptura pública
L’apartat segon de l’art. 569-24 CCcat estableix que:

“El dret d’anticresi s’ ha de constituir necessàriament en una escriptura 
pública i solament es pot oposar a terceres persones a partir del moment en 
què s’ inscriu en el Registre de la Propietat”.

En relació amb el seu precedent (art. 21 LDRG), aquest precepte ha afegit el 
requisit de l’escriptura pública com a requisit de validesa del dret d’anticresi; 
aquest és el sentit que s’ha de donar a l’expressió “s’ha de constituir necessàriament 
en una escriptura pública”.

L’exigència d’escriptura pública és una decisió del legislador que, tot i ser 
tècnicament correcta, no comparteixo, per dos motius. En primer lloc, perquè el 
requisit de l’escriptura pública com a requisit de validesa és cada cop més freqüent 
en el dret civil de Catalunya, amb la qual cosa s’està minimitzant el principi de 
llibertat de forma. En segon lloc, l’exigència d’escriptura pública només estaria 
justifi cada en el cas dels drets reals no possessoris, com, per exemple, la hipoteca 
o el cens, perquè en ells no hi ha “visibilitat” del gravamen; no, en canvi, quan la 



264 Pedro del Pozo Carrascosa

possessió del bé gravat ja indica i publica l’existència del dret real, com ara el cas 
de l’usdefruit, en què el CCcat no exigeix l’escriptura pública.

XXIV. Article 569-25. Règim

1. Apartat 1. Remissions
L’apartat primer de l’art. 569-25 CCcat estableix que:

“Les normes que estableixen els articles 569-14, 569-15 i 569-19.1 pel que fa 
a les obligacions garantibles amb penyora, a la pluralitat i la indivisibilitat 
de garanties anticrètiques i a la facultat dels creditors de negar-se a restituir 
la fi nca fi ns que se’ ls pagui totalment el crèdit garantit, són aplicables al 
dret real d’anticresi en allò que sigui compatible amb la naturalesa d’aquest 
dret”.

Igual que feia el seu precedent, l’art. 22.1 LDRG, aquest precepte fa una remissió 
a diferents articles de penyora, per aplicar el seu contingut, sempre que sigui 
compatible, a la regulació de l’anticresi.

L’únic que ha afegit la nova redacció és la concreció de la matèria a què fan 
referència els articles objecte de la remissió. La fi nalitat sembla correcta, però la 
redacció utilitzada no, perquè hi ha una manca evident de coherència. En efecte, 
si es tracta d’articles que regulen la penyora, la referència aclaridora pot fer-se a 
la penyora, o bé es pot fer l’adaptació a l’anticresi; això sí, sempre s’ha de seguir el 
mateix criteri, al contrari del que fa aquest art. 569-25.1 CCcat, en el qual trobem una 
barreja injustifi cable. En aquest sentit, es parla de “les obligacions garantibles amb 
penyora”, però també de “la pluralitat i la indivisibilitat de garanties anticrètiques” i 
de “la facultat dels creditors de negar-se a restituir la fi nca”.

Segons la meva opinió, una redacció més correcta de la primera part de l’incís 
que fi gura en cursiva seria la següent:

“Pel que fa a les obligacions garantides amb anticresi, a la pluralitat d’anticresis sobre 
una mateixa fi nca, a la indivisibilitat de la garantia i a la facultat dels creditors...”.

2. Apartat 3. Divisió i segregació
L’apartat tercer de l’art. 569-25 CCcat estableix que:

“Els creditors i els propietaris, si la fi nca gravada se segrega o es divideix, 
poden convenir, en una escriptura pública, la part del crèdit que garanteix 
cadascuna de les fi nques resultants. Si no ho fan, les fi nques resultants 
continuen garantint el crèdit de manera solidària”.

La redacció d’aquest precepte no és satisfactòria per dues raons.

1a. L’expressió “se segrega” pot induir a confusió, perquè sembla que és 
precisament la fi nca gravada amb l’anticresi la que se segrega d’una altra. 
No és aquesta la fi nalitat de l’article, que es refereix al cas en què de la 
fi nca gravada se’n segrega una part. En aquest sentit, era més correcta la 
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redacció de l’art. 22.3 LDRG, que començava: “Quan les fi nques gravades 
siguin objecte de segregació o divisió [...]”.

2a. L’expressió “de manera solidària” no és correcta des del punt de vista 
tècnic jurídic estricte, malgrat que s’utilitzi sovint en el mateix sentit i 
context que aquest precepte. En efecte, la solidaritat és un concepte de dret 
d’obligacions, que s’aplica de manera impròpia als drets reals; no hauria de 
fi gurar en el text d’una llei. Fóra més correcte dir que les fi nques resultants 
continuen garantint el crèdit “en la seva totalitat” o, millor encara, que 
“segueixen garantint la totalitat del crèdit” (en aquest sentit, vegeu l’art. 
123 LH).

3. Apartat 4. Efectes
L’apartat quart de l’art. 569-25 CCcat estableix, en la primera part, que:

“Els titulars del dret d’anticresi, durant la retenció, han d’administrar el bé 
amb la diligència necessària per a obtenir-ne el màxim rendiment possible 
i conservar-lo en bon estat d’acord amb la seva naturalesa, i tenen dret a 
fer seus els rendiments nets per a aplicar-los al pagament de l’obligació 
garantida i, si escau, dels seus interessos”.

En relació amb l’art. 22.4 LDRG, aquest precepte presenta tres novetats, que 
detallem a continuació.

1a. El titular del dret d’anticresi ha d’administrar el bé amb la diligència 
necessària per obtenir-ne “el màxim rendiment possible”. Segons la meva 
opinió, era preferible l’expressió “els rendiments normals” que utilitzava 
l’art. 22.4 LDRG. Cal tenir en compte que el deure d’obtenir “el màxim 
rendiment possible” pot ser una font de confl ictes; per exemple, el creditor 
anticrètic estaria obligat a canviar el tipus de conreu actual per un altre 
que, en teoria, seria més rendible? D’altra banda, hem de tenir en compte 
que una bona gestió interessa no només el deutor propietari de la fi nca 
(perquè en recuperarà la possessió abans), sinó també el creditor (perquè 
cobrarà abans la totalitat del seu crèdit).

2a. El titular del dret d’anticresi ha de conservar el bé “en bon estat d’acord 
amb la seva naturalesa”. Tot i no ser imprescindible, aquesta referència, 
que no fi gurava a l’art. 22.4 LDRG, tampoc no és sobrera.

3a. Els titulars del dret d’anticresi “tenen dret a fer seus els rendiments nets 
per a aplicar-los al pagament de l’obligació garantida i, si escau, dels seus 
interessos”. En aquesta expressió trobem un error important, a més d’una 
manca de coordinació amb l’art. 569-2 CCcat. En efecte, mentre que l’art. 
569-25.4 CCcat, que ara examinem, diu que (1) els rendiments nets (2) 
s’apliquen (3) al pagament de l’obligació garantida i, si escau, dels seus 
interessos, l’art. 569-2.2 CCcat utilitza uns altres termes i segueix uns 
criteris diferents. En efecte, l’art. 569-2.2 CCcat es refereix:

1) Als “fruits”, en comptes de fer-ho als “rendiments nets”.

2) Diu que aquests rendiments “s’imputen”, en comptes de 
“s’apliquen”.



266 Pedro del Pozo Carrascosa

3) La imputació es fa “al pagament dels interessos del deute garantit 
i, si escau, al del capital”. En canvi, a l’art. 569-25.4 CCcat el criteri 
és el contrari: primer es paga el capital (”l’obligació garantida”) i 
després els interessos.

Pel que fa als punts 1) i 2), la manca de coordinació entre els dos textos no té 
gaires repercussions. Una interpretació assenyada dels dos textos permet arribar 
a la mateixa conclusió: els fruits (terme genèric que utilitza l’art. 511-3 CCcat) 
de la fi nca anticrètica, un cop restades les despeses necessàries per obtenir-los, 
disminueixen la quantia del deute.

Arribem aquí a la contradicció del punt 3). De les dues possibilitats que es 
plantegen, cal optar per la que imputa els fruits de la fi nca anticrètica, en primer 
lloc, al pagament dels interessos i, si escau, al pagament del capital. Aquest és el 
criteri que té més sentit, tant des del punt de vista econòmic (permet que el capital 
segueixi generant el màxim d’interessos) com jurídic, atès que concorda amb 
altres preceptes de l’ordenament jurídic. En aquest sentit, vegeu especialment 
l’art. 1173 del CC espanyol; a més, aquest és el criteri que presideix l’art. 565-
13.2 CCcat, en matèria de redempció del cens, i l’art. 9.1 de la Llei 6/2000, de 19 de 
juny, de pensions periòdiques.
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