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del capítol IX es fa seguint la Llei 19/2002, tot i que se simplifi ca la normativa 
concernent al dret de retenció”.

D’aquesta afi rmació caldria deduir que realment no s’ha volgut introduir cap 
novetat de caràcter substantiu en el règim legal del dret de retenció, sinó només 
correccions de  caràcter tècnic que en millorin l’operativitat, la qual, precisament, 
ha estat objecte de reiterades crítiques, especialment pel que fa a l’exercici del 
dret de retenció sobre béns immobles. S’ha criticat especialment la Llei 19/2002, 
de drets reals de garantia (d’ara endavant LDRG), per les múltiples contradiccions 
internes i dubtes d’interpretació de la Llei, així com per la manca de coordinació 
de l’LDRG amb la Llei hipotecària i amb la legislació concursal.1

1 Des de la promulgació de l’LDRG, amb la regulació de la retenció sobre béns immobles, 
els diversos estudis que s’han publicat respecte a aquesta qüestió han estat més aviat de 
caràcter crític. 

 Per exemple, tenen un interès especial per la seva amplitud, profunditat i pel nivell de detall 
que assoleixen els dos estudis que va fer FUENTES MARTÍNEZ, Jesús Julián.

 El primer, sobre el projecte d’LDRG, intitulat “El derecho de retención sobre bienes 
inmuebles en el ordenamiento civil de Cataluña: situación actual y perspectivas de reforma”, 
La Notaría, novembre-desembre de l’any 2001. Monogràfi c sobre el Congrés de Dret Civil 
Català: El Dret Patrimonial en el Futur Codi Civil de Catalunya, pàg. 242 a 262.

 El segon, ja sobre el text aprovat de l’LDRG, intitulat “Algunas cuestiones prácticas sobre el 
derecho de retención”, La Notaría, 9.10, de l’any 2003, pàg. 123 i seg., que havia estat presentat 
com a ponència del Segon Congrés de Dret Civil Català: El Codi Civil de Catalunya, que es va 
dur a terme a Tarragona l’any 2003.

 De caràcter més centrat exclusivament en els béns immobles, es va publicar en el mateix 
número de La Notaría un altre estudi de GRAMUNT FONTBUENA, M. D.: “El règim jurídic 
de la retenció d’immobles”, La Notaría, novembre-desembre de l’any 2001. Monogràfi c sobre 
el Congrés de Dret Civil Català: El Dret Patrimonial en el Futur Codi Civil de Catalunya, 
pàg. 231 a 241.

 Un estudi més ampli sobre el dret de retenció al dret civil català, però limitat només a la 
retenció sobre béns mobles, es pot trobar a la monografi a de BARRADA ORELLANA, R.: Las 
garantías mobiliarias en el derecho civil de Cataluña, Editorial Bosch, Barcelona, 2005.

 Però, probablement, l’article més crític amb l’LDRG i, concretament, amb la regulació del 
dret de retenció sobre béns immobles és l’article publicat per  CARRASCO PERERA, Á. i 
CARRETERO GARCÍA, A.: “Los derechos de retención y anticresis en la Ley 19/2002, de 
Cataluña, de derechos reales de garantía”, RJC, 2004, vol. I, pàg. 9 a 34.

 Els esmentats autors critiquen obertament la regulació del dret de retenció de béns 
immobles, i arriben a dir:

 “De un «simple» derecho de retención mueble de juego marginal, el legislador catalán se ha 
inventado en 2002 un derecho de garantía inmobiliaria que actúa sustancialmente al margen del 
Registro de la Propiedad, al margen de los principios de rango, inoponibilidad y fe pública, pilares 
de la circulación de derechos inmobiliarios. De un simple jeu d’esprit jurídico con menudencias 
mobiliarias, el legislador de 2002 ha echado sobre el mercado de garantías inmobiliarias en 
Cataluña un ácido que puede corroer todo el sistema de crédito territorial, tan importante para 
el desarrollo económico de los pueblos, y al que Cataluña no debería renunciar. 

 [...]  y, en cualquier caso, es un derecho que nunca hubiera podido triunfar frente a los 
principios registrales de inoponibilidad y fe pública, aunque sólo fuera porque procedería 
aplicar principios de posteridad y especialidad normativa a favor de la LH, además de 
la restricción que internamente opondrían los arts. 606 y 608 CC a una interpretación 
«antirregistral» de la retención anticrética. Tampoco era caso asimilable de la LDRG el 
del art. 113 LH, ya que el derecho de retención sólo actuaba sobre las mejoras (si ello era 
posible), y, en cualquier caso, se trataba de una especie de predetracción por el plusvalor 
que este tercer poseedor había conferido a la cosa con sus mejoras [...]”.



347El dret de retenció de l’edifici

Per això es podria haver aprofi tat el moment de la redacció del llibre cinquè 
del CCcat per aclarir molts dels dubtes que s’havien plantejat sota el règim de 
l’LDRG. L’objectiu d’aquesta comunicació és examinar algunes qüestions que ja 
se suscitaven sota el règim de la Llei 19/2002 i que, amb la nova redacció donada 
pel llibre cinquè del CCcat, no han quedat del tot clares.

En concret, em centraré en l’examen de la qüestió següent: el dret de retenció de 
les persones que han posat el seu treball en la construcció o reparació d’un edifi ci, 
tant si estan lligats amb el propietari de l’edifi ci per una relació contractual 
directa (contractista), com si ho estan de manera indirecta per mitjà d’una relació 
contractual o laboral amb el contractista.

Per a això, però, caldrà fer una delimitació prèvia de l’àmbit objectiu de l’estudi, 
limitant-lo al dret de retenció que neix dels crèdits derivats de la construcció o 
reparació d’edifi cis. 

II. Element objectiu: el crèdit per a la 
construcció o reparació d’un bé

El punt de partida de l’estudi se centra en un dels supòsits que enumera l’article 
569 del CCcat, en el qual s’especifi quen els crèdits dels quals pot néixer del dret de 
retenció. Concretament, en la lletra c de l’article 569-4 es diu: 

“La retribució de l’activitat acomplerta per a 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 dos casos, 
l’activitat s’adequa al pressupost o al pacte”.

Estem, doncs en l’àmbit dels crèdits nascuts de l’activitat de “confeccionar o 
reparar” els béns.

El precedent immediat d’aquest precepte es troba a la lletra c de l’article 5 de 
l’LDRG, en la qual es deia: 

“La retribució de l’activitat realitzada per a la confecció o reparació de la 
cosa, sempre que prèviament hi hagi hagut un pressupost acceptat i que 
l’activitat realitzada s’ hi adeqüi”.

Per la seva part, la Llei 22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries 
sobre cosa moble (d’ara endavant LGP), establia al seu article 4.c: 

“La retribució de l’activitat realitzada per raó de la cosa, per encàrrec del 
posseïdor legítim, sempre que hi hagi hagut un pressupost acceptat i que 
l’activitat realitzada s’ hi adeqüi”.

Es pot apreciar que en les successives redaccions del precepte s’ha produït una 
creixent precisió de l’àmbit objectiu d’aplicació. És a dir, s’observa una progressiva 
restricció de les activitats que poden donar lloc al dret de retenció: es va passar de 
“l’activitat realitzada per raó de la cosa” a “l’activitat realitzada per a la confecció 
o reparació de la cosa” i, fi nalment, a “l’activitat acomplerta per a confeccionar o 
reparar el bé”. 
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Crida l’atenció, però, aquesta tendència vers la restricció dels supòsits de fet 
que donen lloc al dret de retenció, ja que precisament, quan es va regular l’LGP, es 
va interpretar2 que es volia ampliar l’àmbit d’aplicació de l’article 1.600 del Codi 
civil espanyol (d’ara endavant CCesp).

En qualsevol cas, la major concreció terminològica respon a una necessitat de 
distingir supòsits de fet semblants que a la pràctica poden donar lloc a confusions, 
però que tenen règims legals diferents.  

En primer lloc, ens trobem que la idea de reparació o conservació de la cosa 
posseïda apareix regulada en dos paràgrafs del mateix article 569-4 del CCcat. 
Concretament, d’una banda, el paràgraf 569-4.a estableix que són crèdits 
que permeten exercir el dret de retenció per les despeses de conservació de la 
cosa posseïda; d’altra banda, el paràgraf 569-4.c, com ja hem vist, utilitza els 
termes reparació o conservació de la cosa. Aquests dos preceptes ens obliguen 
a plantejar-nos si es produeix un encavalcament entre els supòsits regulats a 
l’apartat a i els regulats a l’apartat c de l’article 569-4 CCcat.

El concepte confecció de la cosa implica una idea de creació d’una res nova o de 
la transformació d’una cosa preexistent. En canvi, el concepte reparació implica 
una idea de conservació de la utilitat d’una cosa que ja existia. Des d’aquest 
punt de vista, poden plantejar-se dubtes entre la reparació de la cosa, que regula 
l’apartat c, i la conservació, que regula l’apartat a.

La diferència entre un paràgraf i l’altre difícilment es podrà determinar des 
del punt de vista del resultat de l’activitat realitzada, ja que es podria entrar 
en una dialèctica de matisacions terminològiques que no produiria cap mena 
de seguretat jurídica. Més aviat, sembla que la diferència s’ha de buscar en 
la posició jurídica de la persona que fa la despesa: tal com desenvoluparem 
més endavant, el paràgraf c de l’article 469-4 preveu activitats realitzades pel 
posseïdor per raó d’una relació contractual que l’obliga a fer-les, relació que 
es materialitza en un encàrrec, si es tracta de béns immobles, o un pressupost 
acceptat, si es tracta de mobles. En canvi, el paràgraf a de l’article 569-4 preveu 
les despeses de conservació que realitza el posseïdor, pel fet de ser posseïdor, 
sense que hagi rebut cap encàrrec específi c per part del propietari o d’un 
posseïdor legítim.

Per tant, entenem que la mateixa despesa pot ser considerada com a despesa 
de conservació o de reparació, i que l’element que determinarà l’aplicabilitat del 

2 PUIG FERRIOL deia que el text de l’article 4.c de l’LGP suposava una ampliació de l’àmbit 
d’aplicació respecte del dret vigent amb anterioritat a aquesta llei. Afi rma que, amb 
anterioritat a l’LGP, l’article 1600 del CCesp només feia referència a l’“obra ejecutada” en 
una cosa moble, mentre que, en canvi, l’LGP parlava, en termes més amplis, de l’activitat 
realitzada “per raó de la cosa”, fet que ha de ser interpretat en el sentit d’incloure-hi tots 
aquells crèdits que s’han realitzat en compliment de les obligacions que el posseïdor havia 
assumit per virtut de la relació jurídica d’acord amb la qual havia adquirit la possessió de la 
cosa.

 Vegeu PUIG FERRIOL, L. i ROCA TRIAS, E.: Institucions de dret civil de Catalunya (Part 
general. Obligacions i contractes. Drets reals), 4a edició, vol. I, Tirant lo Blanch, València, 
1993, pàg. 422.
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paràgraf a o c de l’article 569-4 depèn només de l’existència o no d’un encàrrec 
per part de l’amo de la cosa.

En segon lloc, les expressions confeccionar o reparar poden presentar dubtes 
sobre si s’han d’entendre inclosos altres conceptes afi ns, com ara els de despeses 
de conservació i gestió de la cosa, despeses útils, millores i accessions. 

En una primera aproximació al concepte de despesa, d’acord amb els principis 
de dret romà, s’entenia que la despesa equivalia al desembors o dispendi fet en 
la cosa. Posteriorment, des del dret comú, es va ampliar el concepte en el sentit 
d’incloure-hi no tan sols la inversió feta en la cosa, sinó també l’activitat o esforç 
exercit sobre la cosa. D’acord amb aquesta doctrina, hem d’entendre que tant el 
dispendi o desembors fet en la cosa com la retribució de l’activitat emprada en la 
conservació de la cosa estan inclosos en la idea de reparació que preveu l’article 
569-4.c.

Més modernament s’ha assenyalat que les millores són el resultat d’aquella 
conducta o sèrie d’operacions materials o jurídiques que tenen per objecte 
augmentar de manera estable i rellevant el valor de la cosa.3 Alguns autors han 
distingit fi ns i tot entre millores que augmenten el valor en ús de la cosa o la 
productivitat d’aquesta i millores que augmenten el seu valor en canvi o venda. 
Però, en tot cas, la millora requereix la concurrència de dos elements:

a) L’activitat millorativa: s’ha discutit si és o no necessari que l’augment 
del valor de la cosa procedeixi d’una activitat humana perquè pugui ser 
considerat millora. Però, des del punt de vista del dret de retenció, les 
accessions naturals —que no provenen de l’activitat humana— no tenen 
una importància especial.

b) El resultat o millora en sentit estricte: es tracta de l’augment del valor 
(ja sigui valor en ús o valor en venda) de la cosa, com a conseqüència 
de l’activitat humana abans anunciada. És necessari que es tracti d’un 
augment de valor econòmic. L’element del resultat també pot trobar-
se en la redacció de l’art 569-4.c, ja que es fa referència a l’activitat 
acomplerta per confeccionar o reparar el bé. Aquest terme, acomplerta, 
no es trobava en la redacció del mateix supòsit de l’LDRG ni de l’LGP. 
En aquestes dues lleis es parlava de l’activitat realitzada. El terme 
acomplir té una connotació semàntica de resultat diferent que el 
terme realitzar. Mentre que el terme realitzar dóna una idea asèptica 
d’execució o perfecció de l’acció, el terme acomplir dóna un matís relatiu 
a la satisfacció de la fi nalitat per la qual es realitzava l’acció. No només 
dóna la idea que l’acte s’ha fet, sinó que signifi ca que l’acte s’ha fet amb 
resultat satisfactori.

Si concorren ambdós elements (activitat millorativa i resultat milloratiu), 
estarem davant d’una millora i haurem de considerar-la inclosa en la idea de 
confeccionar el bé a què fa referència l’article 569-4.c.

3 Per a un examen detallat dels conceptes de despeses i millores, vegeu DÍAZ ROMERO, M. R.: 
Gastos y mejoras en la liquidación del estado posesorio, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 1997, 
267 pàgines.
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Pel que fa a les incorporacions de béns a la cosa, hauríem de distingir segons la 
separabilitat o no4 d’allò que s’hi incorpora. D’aquesta manera, si la incorporació 
és separable, no ha de considerar-se prevista en l’expressió confeccionar, però si 
la cosa incorporada resulta inseparable, ens trobaríem davant d’una accessió o 
acreixement de la mateixa cosa i, per tant, dins de la idea de confecció que preveu 
el precepte examinat.

Per tant, podem concloure que l’àmbit d’aplicació del paràgraf 569-4.c del 
CCcat inclou les activitats realitzades amb fi nalitat de conservació de la cosa i les 
activitats de caràcter material destinades a incorporar un major valor a la cosa. 
O, dit d’una altra manera, els crèdits que preveu l’article 569-4.c són els crèdits de 
naturalesa refaccionària.

1. El crèdit de naturalesa refaccionària com a pressupòsit del dret de 
retenció

Per a la majoria de la doctrina civilista,5 les idees de construcció o reparació dels 

4 Per distingir les millores d’altres fi gures afi ns, com ara les addicions, es poden seguir 
diferents criteris. Seguint DÍAZ ROMERO (obra citada), es pot diferenciar.

A) Diferències i analogies entre accessions i millores
a.1. Analogies:

1. Són ambdues un resultat que suposa un increment patrimonial en una cosa.
2. En ambdós casos poden produir-se per causa de l’home.
3. L’article 361 del CCesp remet als articles 453 i següents, relatius a les despeses i 

millores per determinar la indemnització que correspongui per motiu de l’accessió 
del sòl aliè.

4. En ambdós supòsits, la indemnització es fonamenta en l’evitació de l’enriquiment 
injust.

5. I en ambdós casos l’autor de les accessions o de les millores gaudeix d’un dret de 
retenció.

a.2. Diferències:
1. Les millores són sempre resultat de l’acció humana, mentre que les accessions poden 

ser també obra de la natura.
2. L’accessió suposa sempre una incorporació d’una cosa corporal, mentre que la 

millora pot ser també incorporal.
3. La millora implica sempre una millor utilitat o comoditat, mentre que l’accessió no 

sempre produeix aquest resultat.
4. La millora requereix sempre un títol jurídic que vinculi el millorant amb la cosa 

millorada, mentre que les regles de l’accessió s’apliquen si no hi ha títol, tot i que 
s’ha discutit si són també aplicables en cas de relació contractual entre el que fa 
l’accessió i l’amo de la cosa. 

B) Diferències entre millores i addicions
La doctrina italiana acull com a categoria diferenciada les addicions. La seva 
diferència fonamental respecte de les millores rau en la separabilitat: les millores 
són inseparables de la cosa, mentre que les addicions són separables, consisteixen en 
un augment o acreixement extrínsec. Les millores suposen un augment qualitatiu, 
mentre que les addicions suposen un augment quantitatiu.

5 GULLÓN BALLESTEROS: Comentario al Código civil, pàgina 2072, inclou en la idea de 
refacció la construcció i reparació dels béns, així com les sumes prestades per realitzar 
aquestes activitats.

 DÍEZ PICAZO: Fundamentos de derecho civil patrimonial, vol. II, Las relaciones obligatorias, 
5a ed., Editorial Civitas, Madrid, 1996, pàg. 758.
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béns, ja siguin mobles o immobles, constitueixen el concepte de refacció.6 Però 
s’ha de tenir en compte que, en la doctrina espanyola, normalment no s’utilitza 
un criteri ontològic de crèdit refaccionari, sinó que es construeix aquest concepte 
a partir només del règim legal privilegiat que l’ordenament jurídic espanyol 
dispensa a aquesta classe de crèdits. És a dir, parteix de les especialitats que la llei 
estableix i, a partir d’elles, construeix un concepte legal de crèdit refaccionari.

Així, el punt de partida del concepte de crèdit refaccionari es busca als articles 
1922, 1923 i 1927 del CCesp, sense perjudici de les disposicions especials relatives 
a l’anotació preventiva en el Registre de la Propietat (articles 42.8, 92 a 95, 59 a 62 
de l’LH, 156 a 160 de l’RH) o les regles específi ques per a les situacions concursals 
(articles 90.3 i 84.8 de la Llei concursal). 

A partir d’aquestes normes, s’aprecien dues orientacions: 

a. Un concepte restringit, que afi rma que els crèdits refaccionaris són 
únicament les quantitats degudes per raó de la construcció o reparació 
d’una cosa o també els préstecs destinats a fi nançar la dita construcció o 
reparació.

b. Un altre concepte més ampli, d’origen jurisprudencial, que ha ampliat 
el concepte i ha creat una categoria unitària que engloba la refacció 
mobiliària i la immobiliària. Es tracta d’una categoria que atribueix al 
creditor un rang privilegiat, per damunt dels creditors ordinaris, però per 
sota dels creditors garantits amb hipoteca o penyora. Des d’aquest punt 
de vista, s’arriba a incloure en la categoria dels crèdits refaccionaris els 
crèdits salarials dels treballadors que han intervingut en la construcció o 
reparació d’un bé, o els crèdits dels que han subministrat materials per a la 
dita construcció o reparació (STS 21-05-1987). 

Dins d’aquesta orientació àmplia, es poden distingir tres subcategories 
bàsiques de crèdits refaccionaris:

b.1.  Els crèdits per refacció material: són els crèdits que neixen per una 
creació, millora o reparació de la cosa. Inclouen els supòsits d’accessió 

6 DÍEZ PICAZO: Fundamentos de derecho civil patrimonial, obra citada, pàgina 758, fa notar 
la necessitat que concorrin els dos elements, fi nalista i de resultat, quan diu:

 “El crédito refaccionario existe cuando una persona ha invertido en obras de construcción 
o de reparación una cantidad que le ha sido prestada para tal fi n. El acreedor refaccionario 
es, en principio, un acreedor cuyo derecho deriva de un contrato de préstamo, en el cual el 
destino de la cantidad prestada se ha fi jado en obras de construcción o de reparación de un 
bien y la inversión efectiva de la suma se ha realizado en tales obras. Ambas circunstancias 
—destino contractual previsto y efectiva inversión— deben darse conjuntamente. Por 
ello, el privilegio no existe cuando el destino no se ha previsto o estipulado, aun cuando 
el prestatario haya invertido el dinero en obras de aquel tipo. En este caso, el derecho del 
acreedor es un crédito simple. Tampoco hay, en puridad, crédito refaccionario cuando, no 
obstante haberse prefi jado convencionalmente el destino del crédito, la inversión no se ha 
efectivamente realizado, pues en todo caso falta la razón objetiva de la preferencia”. 

 Aunque normalmente el crédito refaccionario nace de un contrato de préstamo con inversión 
de las sumas prestadas en una obra, puede ser, también, un crédito refaccionario el derecho 
del contratista que haya llevado a cabo la construcción o la reparación, anticipando los 
materiales o el trabajo necesario para ello”.
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artifi cial, de contracte d’obra, d’especifi cació i de despeses de 
conservació o millora.

b.2. Crèdits per treball: inclouen el treball no retribuït (per exemple, el 
treball que executa un mandatari) i treball assalariat.

b.3. Crèdits de capital: inclouen els préstecs o crèdits dineraris que s’hagin 
efectuat amb la fi nalitat de fi nançar la construcció o reparació de l’edifi ci 
i els crèdits destinats a la seva conservació. Fins i tot la jurisprudència ha 
arribat a incloure-hi els crèdits de capital consistents en el preu ajornat 
de la compravenda d’un immoble.7

Però, segons la meva opinió, el concepte de crèdit refaccionari que ha estat 
induït per la doctrina i la jurisprudència, a partir de les normes del CCesp, la Llei 
hipotecària i la legislació concursal que regulen els privilegis legals d’aquests 
crèdits, no ha de ser necessàriament coincident amb el que ha pres en consideració 
la legislació catalana a l’hora de regular el dret de retenció. Només ens pot servir 
d’orientació, per trobar el fonament de per què la Llei atribueix a determinats 
crèdits un règim especialment privilegiat, dotat d’una especial prelació creditícia 
i de la possibilitat d’obtenir una garantia real, per iniciativa unilateral del 
creditor. És per això que hem de buscar quin és el fonament d’aquest règim legal 
especialment privilegiat. I així, trobem que el règim especialment privilegiat es 
fonamenta en el fet que l’activitat refaccionària ha produït una incorporació de 
profi ts identifi cables en una cosa moble o immoble, que no poden restituir-se 
separadament, però que són identifi cables en el seu origen i que produeixen una 
plusvàlua en el bé. El privilegi es fonamenta en la separabilitat econòmica d’un 
valor que ha quedat incorporat a un objecte moble o immoble, incorporació que 
és, però, materialment inseparable del bé.8

En conseqüència, es pot arribar a un concepte de crèdit refaccionari com 
aquest: “Tot crèdit que s’hagi generat com a conseqüència de l’avançament d’una 
prestació, amb la conseqüència d’haver incrementat el patrimoni del deutor en 
una cosa concreta o de la realització d’una tasca de construcció de millora útil en 
cosa aliena. Dit crèdit pot néixer com a conseqüència d’una tasca de conservació, 

7 MEZQUITA GARCÍA-GRANERO, M. D.: Garantías del constructor: el crédito refaccionario, 
Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2000, pàg. 381 i seg.

8 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, pàg. 193, dóna un ampli ventall de les diferents teories que hi ha 
sobre el fonament del règim especial dels crèdits refaccionaris.

 Entre aquestes, destaquem per la seva utilitat per entendre la relació entre dret de retenció 
i crèdit refaccionari el següent paràgraf de la pàgina 213:

 “A mí me parece que el examen de los privilegios mobiliarios trasciende del puro análisis 
de rango de los créditos y pone de manifi esto la estructura interna de la relación posesoria, 
y los derechos y facultades anejas a la misma. Los privilegios del poseedor, usufructuario, 
arrendatario, depositario, comodatario, mandatario, acreedor pignoraticio, transportista, 
comisionista, etc. no se fundan sólo ni principalmente en el incremento de valor, que siempre 
es relativo, sino más bien en la relación de dependencia de la cosa con una persona, que ha 
asumido una titularidad siquiera formal o relativa, pero pública y manifi esta, correlativa 
al deber de conservar y fructifi car los bienes como interés privado de las partes y a la vez 
colectivo”.
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reparació o construcció d’una cosa del deutor, però també per haver-se transmès 
la propietat de l’objecte sense percebre el preu”.9

2. Supòsits de crèdit refaccionari que donen lloc al dret de retenció
Sense voler desconèixer l’interès de la fi gura del crèdit refaccionari i la seva 

complexitat, hem de centrar la nostra atenció en aquest estudi només en aquells 
crèdits que poden donar lloc a un dret de retenció.

Per tant, tornant a l’anàlisi de l’àmbit d’aplicació de l’article 569-4.c del CCcat, 
es poden descartar d’entrada tots els crèdits refaccionaris de capital, ja que 
aquests crèdits no retribueixen l’activitat de confecció o reparació de la cosa. 
El que fan és, simplement, fi nançar la persona que fa l’activitat de confecció o 
reparació.

En canvi, aquest precepte comprèn els crèdits per refacció material, en el 
sentit que abans hem esmentat (creació, millora o reparació de la cosa, incloent 
l’accessió artifi cial, les execucions de contracte d’obra, d’especifi cació i de 
despeses de conservació o millora) i crèdit pel treball.

III. Elements subjectius

1. La persona que encarrega l’execució d’una obra
Quant a l’element subjectiu, també hi ha hagut una evolució:
En l’LGP s’exigia que l’encàrrec de l’obra hagués estat fet pel “posseïdor 

legítim”.
En l’LDRG i en el CCcat, s’ha suprimit l’al·lusió a la persona que ha fet 

l’encàrrec.
La doctrina interpretava l’LGP en el sentit que era necessari que la persona 

que encarregava l’obra fos un posseïdor, però bastava que estigués cobert per una 
aparença de legitimitat.10

Per la seva part, l’LDRG va suprimir tota referència a la persona que ha fet 
l’encàrrec. Aquesta omissió ha de ser valorada dins del marc més ampli del canvi 
legislatiu que suposava l’LDRG respecte de l’LGP: s’ha de sospesar especialment 
en relació amb el fet que l’LGP regulava únicament el dret de retenció sobre béns 
mobles, respecte dels quals regia l’article 464 del CCesp, conforme al qual la 
possessió de bona fe dels béns mobles equival al títol.11 Amb aquest precedent, 

9 Aquesta defi nició de crèdit refaccionari és la que dóna MEZQUITA GARCÍA-GRANERO, M. 
D. a Garantías del constructor: el crédito refaccionario, obra citada, pàg. 273.

10 Per exemple, vegeu ABRIL CAMPOY, J. M.: “El derecho de retención en el ordenamiento 
jurídico catalán”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1994, II, pàg. 1885 a 1925. 
Concretament, pàg. 1913.

11 El CCcat ha deixat clar que l’article 464 del CCesp actualment no resulta aplicable a 
Catalunya. Amb anterioritat a la promulgació del llibre cinquè del CCcat, la situació era 
més discutible.

 Els Drs. BADOSA i ESPIAU, en les seves ponència i comunicació a aquestes XIV Jornades de 
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es podia pensar que, si el dret de retenció sobre béns mobles exigia que l’encàrrec 
de l’obra havia de ser fet per una persona que es trobava en una relació jurídica 
de possessió —que en el tràfi c jurídic equivalia al títol de propietat—, semblaria 
lògic que el dret de retenció sobre béns immobles exigís també que la persona 
que feia l’encàrrec fos també propietària. L’omissió d’aquest requisit en l’LDRG 
es podria explicar pel fet que en matèria de béns immobles hi ha altres vies per 
provar la titularitat, no sent sufi cient la mera possessió.

Però, si fos certa aquesta afi rmació, es podrien produir unes conseqüències 
que distorsionarien enormement el tràfi c jurídic. Penseu, per exemple, en un 
operari de la construcció al qual s’encarreguen determinades obres de reparació 
d’un immoble: ¿hauria d’exigir aquest operari a la persona que li encarrega la 
obra que li acredités la seva titularitat? ¿Hauria d’exigir certifi cació actualitzada 
del Registre de la Propietat o podria conformar-se amb escriptures públiques? ¿I 
amb documents privats? ¿S’hauria d’exigir a l’operari de la construcció que fes 
una qualifi cació jurídica de la validesa i efi càcia dels títols que se li exhibeixen, 
abans d’acceptar l’encàrrec?

Evidentment, aquests plantejaments són absurds i contraris a la realitat 
social. Fins i tot són contraris al fonament mateix del règim privilegiat dels 
crèdits refaccionaris. Perquè ja des del dret romà12 s’afi rma que el fonament del 
règim privilegiat del crèdit refaccionari es basa en l’interès públic: en l’interès 
de fomentar l’activitat constructiva i reparadora dels edifi cis.13 Si es posen unes 
exigències molt rigoroses perquè el constructor pugui gaudir dels privilegis legals 

Dret Català de Tossa, han defensat la inaplicabilitat a Catalunya de l’article 464 del CCesp, 
ja abans de la promulgació del CCcat. Vegeu BADOSA COLL, F.: “Els sistemes adquisitius 
a Catalunya”, segona ponència, i ESPIAU ESPIAU, S.: “La adquisición de buena fe de bienes 
muebles en el Código civil de Cataluña”, comunicació a la segona ponència.

 Però aquesta qüestió no havia estat objecte d’una atenció especial per part de la doctrina 
anterior. Per exemple, PUIG FERRIOL i ROCA TRIAS, en la seva segona edició, de 1988, no es 
plantejaven la qüestió i en edicions posteriors tampoc. Per la seva part, BORRELL i SOLER, 
Antoni, tampoc no es planteja cap dubte sobre l’aplicabilitat de l’article 464 del CCesp. 
En canvi, PELLA FORGAS admet sense cap mena de problemes l’aplicabilitat d’aquest 
precepte.

 Vegeu BORRELL I SOLER, A.: Dret civil vigent a Catalunya, vol. III, Casa de la Caritat, 
Barcelona, 1923, i PELLA FORGAS, J.: Derecho civil de Cataluña, 2a ed., vol. II, Editorial Vela, 
Barcelona, 1943, pàg. 148 i 149.

12 Els antecedents romans del crèdit refaccionari es poden trobar a Ulpià, D. 20, 4,6; D., 20, 2,1; 
D., 42, 5, 24.1 i 8; D., 18, 7, 8, 14, 17; Novela 136, cap. 3. En aquests antecedents es reconeix 
el caràcter d’hipoteca tàcita privilegiada als que aportaven diners per reparar un edifi ci o 
nau. Si s’estipulava hipoteca expressa, aquesta tenia caràcter privilegiat. Cod. 8, 18, 5 i 6. 

13 Sembla que, durant el mandat de l’emperador Marc Aureli (anys 161 a 180 d. C.), un 
desbordament del riu Tíber va destruir gran part de la ciutat de Roma. Per fomentar la 
reconstrucció de la ciutat, l’emperador va publicar un edicte pel qual es concedia un 
“privilegiun exigendi” als que van prestar diners per a la reconstrucció. Aquest privilegi 
s’estenia també als que pagaven al contractista per mandat de l’amo de l’immoble. Vegeu 
IGLESIAS, J.: Derecho romano. Instituciones de derecho privado, 6a ed., Editorial Ariel, 
Barcelona, reimpressió de 1979, pàg. 360.

 Malgrat això, no tots els autors admeten el caràcter d’hipoteca legal tàcita del crèdit 
refaccionari al dret romà. Per exemple, SCHULTZ, F.: Derecho romano clásico, Editorial 
Bosch, 1960, pàg. 392 i seg.
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per a la seguretat del seu crèdit, s’estarà anant contra l’interès públic de foment 
de la construcció i conservació dels immobles.

De les consideracions anteriors, crec que pot concloure’s que basta que la 
persona que encarrega l’obra o reparació sigui un posseïdor legítim. La seguretat 
del tràfi c jurídic exigeix que la persona que realitza l’activitat de confecció o 
reparació de la cosa es vegi protegida i emparada pels privilegis legals (en aquest 
cas, pel dret de retenció), sempre que hagin actuat amb la diligència pròpia 
d’un bon pare de família. Per això, bastarà que la persona que ha encarregat la 
construcció o reparació exerceixi la possessió de forma pública i pacífi ca.

Com a regla general, el posseïdor d’una cosa està obligat a fer-hi les despeses 
de conservació. I fi ns i tot, a vegades, el posseïdor ha estat investit en la possessió 
per virtut d’una relació contractual que imposa al posseïdor l’obligació de fer 
les reparacions necessàries per a la conservació de la cosa (mandat, dipòsit, 
hostalatge, transport, arrendament d’obra, arrendament de cosa i, en termes més 
amplis, qualsevol obligat a entregar una cosa ho està també a conservar-la amb la 
diligència pròpia d’un bon pare de família, d’acord amb l’art. 1094 CCesp).

Evidentment, també ha de tenir un paper la bona fe en l’apreciació que faci la 
persona que executa l’obra respecte de l’aparença de titularitat de la persona que 
li encarrega l’obra. Per exemple, si es tracta d’obres menors de conservació d’un 
habitatge, basta que les encarregui l’arrendatari. En canvi, si l’encàrrec consistís 
en la construcció d’un edifi ci o en una transformació important de l’immoble i al 
constructor li constés que la persona que encarrega l’obra és un simple arrendatari 
o un precarista, s’hauria d’entendre que el constructor no ha emprat el nivell de 
diligència mínimament exigible, amb la qual cosa podria quedar desvirtuada la 
seva bona fe i, en conseqüència, deslegitimar un eventual dret de retenció.

1.1. La persona que intervé en l’execució de l’obra

Respecte de la persona que executa la confecció o reparació, el CCcat no 
estableix cap requisit especial. Podria tractar-se d’una persona física, d’una 
persona jurídica, ser un professional o no. L’únic requisit que estableix el CCcat és 
que sigui un posseïdor de bona fe de la cosa i que, tractant-se de béns immobles, 
hagi actuat en virtut d’un acord.

Aquests dos requisits ens aboquen a l’examen de noves qüestions:

¿És aplicable el dret de retenció establert a la llei en el supòsit de relacions 
regides per una relació contractual?

La persona que executa una obra de construcció o reparació d’un edifi ci, ¿és 
un posseïdor de bona fe?

1.2. Aplicabilitat del dret de retenció en cas de construcció o reparació de béns 
immobles executada en virtut d’una relació contractual

Sota el règim de l’article 278 de la Compilació de dret civil de Catalunya, la 
major part de la doctrina entenia que el dret de retenció no resultava aplicable 
quan posseïdor i propietari estaven lligats amb una relació contractual, perquè 
en aquest cas s’havia d’actuar d’acord amb el que haguessin pactat les parts i la 
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regulació específi ca del contracte en virtut del qual el posseïdor havia entrat en 
possessió del bé.14

Certament, aquesta interpretació sembla coherent amb els antecedents 
històrics del dret de retenció a Catalunya.

En l’usatge “si quis in alieno” es pot apreciar que la bona fe del constructor es 
basava en la creença que era el propietari del sòl: “Creent lo sol esser seu”. En canvi, 
la mala fe es qualifi cava fonamentalment pel coneixement del caràcter aliè del 
terreny: “Mas si ab mala fe, sabent que edifi cava en sol d’altre contra la voluntat 
del Senyor”. En aquest sentit, es podia afi rmar que, si existia una relació jurídica 
entre el constructor i el propietari del terreny, quedava clar que el constructor 
sabia que el sòl no era seu, per la qual cosa mai no podria ser considerat posseïdor 
de bona fe. En la doctrina, semblava haver-hi consens en aquesta interpretació.

La jurisprudència també s’havia pronunciat en aquest sentit: deia, entre d’altres 
matisacions,15  que no s’aplicava a les relacions entre el constructor i l’amo del sòl: 
ST ATB, 28-07-1988, sala tercera.16

Segons la meva opinió, però, aquesta orientació jurisprudencial i doctrinal és 
criticable, perquè l’usatge “si quis in alieno” no equipara el simple coneixement 
del caràcter aliè del sòl a la mala fe del constructor, sinó que al coneixement de 
l’alienitat se li ha d’afegir l’oposició per part de l’amo (“contra la voluntat del 
senyor”).17 

De fet, l’exigència que el posseïdor cregui que és propietari del sòl sembla 
equiparar el requisit de la bona fe en la possessió a la possessió en concepte 

14 Així es va pronunciar ja CÁNCER a Variarum resolutionum iuris Universalis Caesarei, Pontifi cii 
et municipalis Principatus Cathaloinae, par. III, cap. VI. Lugduni, 1712, foli 130, núm. 33. 
També JUANOLA SOLER, “Dret d’accessió”, a Simposi de Dret Civil de Catalunya, XXV Anys 
de la Compilació, Barcelona, 1989, pàg. 83 i seg. También PUIG FERRIOL, Institucions de dret 
civil català, 4a ed., vol. I, Tirant lo Blanch, València, 1993, pàg. 280.

 En canvi, aquesta opinió va ser rebatuda per MIRÓ GILI, M.: “El dret de retenció d’immobles 
a Catalunya. Àmbit d’aplicació”, RJC, 1992, pàg. 897 i seg., i per GRAMUNT FONTBUENA, 
M. D.: “El règim jurídic de la retenció d’immobles”, La Notaría, novembre-desembre de l’any 
2001. Monogràfi c sobre el Congrés de Dret Civil Català: El Dret Patrimonial en el Futur Codi 
Civil de Catalunya, pàg. 231 a 241.

15 Així, per exemple, la jurisprudència havia fet diverses especifi cacions: 
 — No s’aplicava l’article 278 de la Compilació al cas de la construcció realitzada pel 

comprador que, una volta iniciada la construcció, veu com és resolta la seva compravenda 
per incompliment del comprador: STS, 14-06-1956. 

 — Tampoc no s’aplicava a les millores fetes per un copropietari en una fi nca comuna: STS, 
27-02-1979. 

 — No s’aplicava a les relacions entre arrendador i arrendatari: ST ATB, 7-03-1970, sala 
primera (RJC, 1970, pàgina 670). 

16 RJC, 1988, pàg. 903.
17 L’incís relatiu a fer les obres contra la voluntat del senyor no es troba en els precedents 

directes de l’usatge “si quis in alieno”. Per exemple, en les Institucions de Justinià, II, I, 30 
trobem un precepte quasi idèntic a l’usatge “si quis in alieno”, però en aquell només es parla 
de la bona o mala fe del que fa la construcció i no de l’oposició de l’amo, per la qual cosa es 
pot deduir que en l’usatge “si quis in alieno” es vol introduir una millora en la redacció de la 
regla, més matisada i concretada.
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d’amo. Però, en realitat, no hi ha cap raó per pensar que la possessió en concepte 
d’amo sigui necessària perquè el posseïdor que ha realitzat una construcció en sòl 
aliè pugui ser considerat de bona fe i pugui gaudir del dret de retenció. Ni l’actual 
regulació del CCcat ni els precedents immediats o remots demanen com a requisit 
cap concepte possessori perquè el posseïdor pugui tenir dret de retenció.

També des d’un punt de vista social, difícilment es pot considerar de mala fe la 
persona que realitza una activitat constructiva, precisament emparat en un títol 
contractual concertat amb l’amo del terreny.

Es pot afegir que l’existència d’una relació contractual no exclou l’aplicació 
del règim jurídic de l’accessió. És cert que sovint s’ha afi rmat que les regles de 
l’accessió no s’apliquen quan hi ha una relació contractual entre el que fa la 
construcció i l’amo del sòl. Però això ha de ser entès de forma adequada. Les 
regles de l’accessió tenen per objecte la regulació del confl icte d’interessos que 
es produeix quan una cosa s’incorpora a una altra i passa a constituir un nou 
objecte. Evidentment, si la incorporació s’ha realitzat en virtut d’un contracte i 
aquest contracte regula els efectes que ha de produir la incorporació de la cosa, 
li serà d’aplicació preferent allò que s’ha pactat. Però moltes vegades existirà 
un contracte que simplement legitimi o autoritzi una persona a realitzar una 
construcció, plantació o sembra, però sense regular els efectes jurídics que ha 
de produir en tal cas la incorporació. En aquest darrer supòsit, el simple fet que 
existeixi una relació contractual no pot ser motiu sufi cient per excloure l’aplicació 
de les normes que precisament regulen els efectes de la incorporació.

El fenomen de l’adquisició de la propietat té les seves pròpies normes jurídiques 
que el disciplinen. L’adquisició de la propietat o la seva transmissió operen per 
disposició de la llei, encara que tinguin la seva causa en una relació contractual. 
La transmissió es produeix —per disposició de la llei— mitjançant la traditio.

En darrera instància, es pot afegir que no tota la doctrina era unànime en 
relació amb la inaplicabilitat del dret de retenció en cas de relació contractual, ja 
que hi havia autors que l’admetien en tots els casos, com ara BORRELL i SOLER,18 
MIRÓ GILI19 o GRAMUNT.20

18 BORRELL i SOLER, A: Dret civil..., vol. II, pàg. 91 i seg. Hi diu: “Quan una cosa moble s’adhereix 
a una d’immoble, sia per un cas fortuït, per voluntat del propietari d’una d’elles o per la d’un 
tercer, de bona o mala fe, la cosa moble té la consideració d’accessòria de l’immoble, i el 
propietari de la segona adquireix el domini de la primera per accessió. Pertanyen a aquesta 
mena d’accessió la plantació, la sembra i l’edifi cació fetes amb matèria que no sia pròpia de 
l’amo de la fi nca. [...] per l’edifi cació, quan els materials estan adherits a l’immoble. En cap 
dels tres casos no obsta que el propietari de la terra hagués obrat de mala fe”. 

 “Quant a la qualifi cació de bona o mala fe, BORRELL comença utilitzant el criteri de l’usatge 
“si quis in alieno”: el que creu ser amo es considera de bona fe; qui sap que no és l’amo, i actua 
contra la voluntat d’aquest, es considera de mala fe. Però, més endavant, aclareix: “[...] ni 
s’entén que obri de mala fe el que té dret a posseir el terreny, com el marit respecte del dot 
inestimat; el fi duciari, fora que obri quan està per restituir, etc. [...]”. 

19 MIRÓ GILI, M.: “El dret de retenció d’immobles a Catalunya. Àmbit d’aplicació”, RJC, 1992, 
pàg. 897 i seg. 

20 GRAMUNT FONTBUENA (op. cit) afi rma que CÁNCER també entenia que, als efectes de 
l’accessió, havien de reputar-se de bona fe aquell constructor o aquella persona que realitzi 
la plantació en sòl aliè sense l’oposició o amb el beneplàcit de l’amo. 
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En canvi, amb el nou règim legal, no sembla que es pugui defensar l’afi rmació 
que el dret de retenció no és aplicable als supòsits en què hi ha una relació 
contractual entre l’amo del sòl i el constructor. Ja l’LGP i després l’LDRG 
exigien que hi hagués mediat un pressupost acceptat, la qual cosa ens remet a 
la necessària existència d’un acord de voluntats entre qui encarrega una obra i 
qui s’obliga a executar-la dins d’un pressupost pactat. La redacció donada per 
l’article 569-4.c del CCcat sembla deixar encara més clara la qüestió, atès que 
demana un previ pressupost escrit i acceptat per al cas dels mobles i, per al cas 
dels immobles, “un acord exprés entre les parts”.

Podria semblar que l’acord que s’esmenta en l’article fa referència a un acord 
sobre la possibilitat que el creditor exerceixi la retenció. Però aquesta interpretació 
no sembla correcta: d’una banda, perquè el CCcat confi gura el dret de retenció 
com un dret de creació unilateral, per part del posseïdor-creditor.21 D’altra 
banda, perquè l’incís fi nal de l’article 569-4.c, quan diu que “l’activitat s’adequa 
al pressupost o al pacte”, no deixa lloc a dubtes; si l’activitat s’ha d’adequar al 
pacte, és que el pacte ha de fer referència a l’activitat que el posseïdor-creditor ha 
executat.

1.3. La possessió per part de la persona que executa una obra en sòl aliè o una 
reparació en edifi ci aliè

En relació amb la segona de les qüestions suara plantejades, cal dir que bona 
part de la doctrina considera que el contractista que construeix o repara un 
edifi ci ha de ser considerat un posseïdor natural, o un posseïdor en nom aliè, si bé 
la posició majoritària22 el considera com un servidor de la possessió. 

Efectivament, DÍEZ PICAZO ha assenyalat que el règim dels articles 1588 a 
1600 del CCesp (que regulen l’arrendament d’obra) no resol el problema sobre 
la possessió de l’obra o edifi cació abans que la relació jurídica estigui totalment 
liquidada. Però d’aquests preceptes es pot concloure que la persona que executa 
l’obra no és propietària d’allò que construeix (perquè, si fos així, no tindria raó 
de ser el dret de retenció que li reconeix l’article 1600 CCesp), si bé aquest dret 
de retenció està regulat només per a béns mobles i no es pot aplicar directament 
als immobles. Davant dels confl ictes d’interessos que es poden plantejar entre 
l’amo del terreny i el constructor en relació amb les titularitats, la jurisprudència 
té declarat (en el règim del CCesp) que el propietari només fa seva la construcció 
després d’haver exercit el dret d’opció i d’haver pagat la indemnització.

Aquest plantejament no sembla el més coherent amb el sistema del dret civil 
català tradicional, en el qual s’interpretava que l’absorció de la propietat per 
part del propietari del sòl es produïa de forma automàtica. En canvi, en l’actual 
regulació que ha introduït el llibre cinquè del CCcat, sembla que s’acull un sistema 

21 Així ho afi rmava de manera expressa el preàmbul de l’LDRG, que assenyalava que la 
diferència entre el dret de retenció sobre béns immobles i l’anticresi radicava només en 
l’origen unilateral del primer i bilateral de la segona.

22 DÍEZ PICAZO, L.: “Posesión y contrato de obra”, a Estudios de derecho civil en honor del 
profesor Batlle Vázquez, Editorial Revista de Derecho Privado - Editoriales de Derecho 
Reunidas, pàg. 245 a 261.
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anàleg al del CCesp, ja que s’estableix el requisit que el propietari exerceixi l’opció 
de decidir si fa seva la construcció o no,23 d’acord amb l’article 542-7.

Ara bé, aquest règim legal està pensat per al supòsit en què un altre fa la 
construcció en sòl aliè. És a dir, quan el constructor per iniciativa pròpia fa 
una construcció en sòl aliè, però no està tan clar que sigui aplicable quan el 
constructor actua per iniciativa o per ordre del propietari del sòl. En aquest 
cas, el contractista està lligat amb el propietari del terreny per un contracte 
d’obra, és a dir, per una relació juridicoobligatòria, per la qual cosa, en principi, 
no adquireix cap mena de dret real sobre la fi nca o sobre l’edifi cació.24 Durant 
el procés de construcció que es desenvolupa per raó d’un contracte d’obra, el 
constructor només adquireix drets o expectatives de caràcter juridicopersonals, 
que es concreten en un dret de crèdit que se li retribueixi la seva prestació, sense 
perjudici que pugui estar garantit amb un dret real, o per un crèdit especialment 
privilegiat, com és el règim del crèdit refaccionari del CCesp.

Però, si s’analitza la relació jurídica entre propietari del terreny i constructor, 
des del punt de vista de la possessió, es pot plantejar:

1. El concepte de possessió requereix la concurrència de dos elements, com 
ara el corpus (o poder immediat i directe sobre la cosa) i l’animus (segons 
la concepció de SAVIGNY, o voluntat de tenir la cosa com a pròpia, o per 
servir els seus propis fi ns). És a dir, no és necessari que el posseïdor cregui 
que és propietari de la cosa, però sí que en faci ús per satisfer els seus propis 
interessos, no els d’un altre. IHERING va voler superar aquesta concepció 
dient que el simple contacte amb la cosa no produeix cap efecte jurídic, 
sinó que constitueix una mera detenció. Però la voluntat de mantenir una 
relació directa amb la cosa hi és present tant en la detenció com en la 
possessió: corpus i animus són inseparables. La distinció entre detenció i 
possessió rau en la possibilitat assegurada pel dret d’obrar per si mateix i 
d’excloure els tercers. La possessió, doncs, no es diferencia de la tinença per 
la voluntat, que és igual en ambdues, sinó que obeeix al fet que el dret, per 
raons pràctiques, a vegades dóna lloc a drets que en altres casos rebutja. La 
diferència entre detenció i possessió no obeeix a la voluntat, sinó a raons 
històriques i utilitàries. A vegades s’ha reconegut la protecció possessòria 
a persones que actuaven en interès aliè (dipositari o mandatari) o perquè, 
per raons utilitàries, es va voler debilitar una de les parts respecte a l’altra 
(com ara l’arrendatari respecte a l’arrendador).

2. El concepte de possessió natural i de servidor de la possessió, en relació 
amb el contracte d’obra:

 De la defi nició de possessió natural que fa l’article 430 del CCesp, part de 
la doctrina ha subdividit aquells supòsits en què els que estan en contacte 
amb la cosa són simples detentors d’aquells altres en què són titulars de 

23 Vegeu la ponència de MARSAL GUILLAMET en aquestes mateixes XIV Jornades de Dret 
Català de Tossa.

24 DÍEZ PICAZO, op. cit, pàg. 248.
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drets en els quals, si bé no reben una protecció possessòria plena, sí que en 
treuen alguna conseqüència jurídica.

 Dins de la primera categoria es trobaria el servidor de la possessió. Es 
tracta d’una persona vinculada amb el posseïdor en virtut d’una relació 
jurídica que el converteix en un simple instrument de la possessió, com 
ara l’operari respecte de les eines de treball o el dependent d’una botiga 
respecte de les mercaderies que s’hi venen.

 El contractista que ocupa un terreny amb la fi nalitat d’executar una obra 
o edifi cació, encara que ho faci amb materials propis, no és un veritable 
posseïdor ni del terreny ni de l’edifi cació. No és més que un servidor de la 
possessió o un instrument possessori de l’amo o, si es vol, un posseïdor en 
nom aliè. Només té un dret de crèdit amb el propietari de la cosa, consistent 
a ser retribuït o percebre el preu de l’obra que executa, però no gaudeix de 
cap dret real sobre la cosa.

 El constructor mai no és considerat posseïdor, per la qual cosa no se li han 
reconegut els interdictes per protegir la seva situació.

 Ara bé, el que sí que és cert és que el constructor o contractista està en 
contacte directe amb la cosa. I, a més, es tracta d’una situació guanyada 
nec vi, nec clam, nec precario, per la qual cosa, en qualsevol moment 
pot intervertir el seu concepte possessori i passar a ser un veritable 
posseïdor.25 

 La interversió es produirà des del moment que el constructor deixi de 
mantenir la seva situació de contacte amb la cosa amb la fi nalitat de servir 
els interessos del propietari i passi a mantenir la relació corporal directa 
amb la cosa, amb la fi nalitat de servir els seus propis interessos. És a dir, 
des del moment que la situació de contacte amb la cosa la mantingui 
amb la fi nalitat de servir de mitjà de garantia del seu dret de crèdit a ser 
retribuït per l’obra que ha executat.26 

Una volta admesa la possibilitat que el contractista que executa la construcció 
o reparació d’un edifi ci —si està en detenció d’aquest mateix edifi ci— pot exercir 
el dret de retenció, els dubtes es poden plantejar en relació amb la concurrència 
de diversos subjectes que intervenen personalment en el procés de construcció i 
entra en contacte el material amb l’edifi ci. 

2. Altres persones que intervenen en el procés de construcció, lligades 
contractualment amb el contractista i no pas amb el propietari de l’immoble

2.1. Subcontractistes

El sector econòmic de la construcció ha experimentat una enorme evolució, de la 
mà de les innovacions tecnològiques, que ha forçat la jurisprudència a aprofundir 

25 DÍEZ PICAZO, op cit, pàg., 258, 259 i 260.
26 LÓPEZ LÓPEZ, pàg. 27, en relació amb el contracte de mandat, admet que des del moment 

en què el mandatari s’oposa a la restitució de la cosa al mandant, interverteix el seu concepte 
possessori i passa a retenir en concepte de ius retentionis.
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en la seva tasca d’interpretar l’ordenament jurídic. Aquesta jurisprudència va 
anar defi nint un règim jurídic específi c per als diferents subjectes que intervenen 
en el procés constructiu27 (1 el propietari del solar; 2. el propietari de l’obra; 3. 
el promotor venedor; 4. l’agent de la propietat immobiliària; 5. el constructor; 6. 
el subcontractista; 7. els arquitectes; els fabricants dels materials emprats en la 
construcció; 8. la companyia d’assegurances; etc.).

El règim jurídic aplicable als diferents subjectes que intervenen en el procés 
constructiu és regulat avui dia per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació 
de l’edifi cació (d’ara endavant LOE). 

El capítol III d’aquesta llei regula els agents de l’edifi cació, entenent com a tals 
“totes les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés d’edifi cació” 
(promotor, art. 9; projectista, art. 10; constructor, art. 11; director de l’obra, art. 
12; director de l’execució de l’obra, art. 13; entitats i laboratoris de control de 
qualitat, art. 14; subministradors de productes, art. 15; propietaris i usuaris, art. 
16), i estableix que les seves respectives obligacions seran determinades per allò 
que disposi aquesta llei i pel contracte que origina la seva intervenció.

La LOE regula de manera minuciosa les obligacions dels subjectes que 
intervenen en el procés constructiu i el règim jurídic de la seva responsabilitat, 
però, curiosament, no regula els drets i les accions d’aquests subjectes davant 
dels impagaments de les prestacions per ells executades. Per a la regulació de 
les accions que corresponen als agents del procés constructiu continua vigent el 
CCesp, així com la jurisprudència que l’interpreta i aplica.

Malgrat això, el CCesp únicament regula el contracte d’arrendament d’obra 
concertat de manera bilateral entre l’arrendatari (normalment, el propietari de 
la fi nca) i l’arrendador de l’obra (que s’obliga a executar-la, per si mateix o per 
mitjà de terceres persones). Des de la perspectiva del dret de retenció, aquesta 
simplifi cació esquemàtica que va adoptar el CCesp ens obliga a utilitzar 
classifi cacions per distingir el paper que fan els diferents agents del procés de 
l’edifi cació: d’una banda, s’haurien d’excloure aquells agents que no intervenen en 
l’execució material de l’obra (com ara els asseguradors i els agents de la propietat, 
ja que la seva intervenció és accessòria o fi ns i tot posterior al procés constructiu), 
i, respecte d’aquells que intervenen en el procés material d’edifi cació, s’haurien de 
classifi car en dues posicions jurídiques: l’arrendatari (normalment, el propietari) 
i l’arrendador (tots els altres subjectes que assumeixen obligacions relatives a 
l’execució de l’obra).

La possibilitat que les persones que assumeixen obligacions relatives a 
l’execució de l’obra fossin més d’una ja va ser prevista al CC francès, així com al 
Projecte de CC espanyol de 1851 i a la versió defi nitiva del CCesp, que va donar 
lloc a l’art. 1597 del CCesp. 

Aquest article 1597 del CCesp va ser concebut com un règim especial, 

27 La Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1991 (R.6075) dedica una bona part 
dels seus raonaments a posar de manifest la multiplicitat de persones que intervenen en el 
procés constructiu, i reconeix que la simplicitat dels esquemes jurídics bilaterals no serveix 
per disciplinar les relacions plurilaterals que es produeixen en la pràctica.
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diferenciat del principi general de relativitat dels contractes,28 fonamentat en 
un principi d’equitat: evitar l’enriquiment injustifi cat de l’amo de la cosa en la 
qual s’executa l’obra. Per aquest motiu, concedeix acció directa contra l’amo de 
l’immoble a totes aquelles persones que posen el seu treball i materials en una 
obra ajustada alçadament pel contractista.

La doctrina i la jurisprudència han reconegut legitimació activa per a l’exercici 
de l’acció directa contra l’amo de l’immoble a totes les persones que posen el seu 
treball o subministren materials per a l’edifi cació. Inclouen:

Les persones físiques o jurídiques que hi intervenen en virtut d’una relació 
contractual de caràcter civil amb l’amo de l’immoble.

Les persones que posen el seu treball, encara que sigui sense mediar cap relació 
contractual, a títol de mera gestió.

Els que subministren materials que s’incorporen de manera permanent a la 
construcció.

En termes més amplis, els subcontractistes (STS 29-6-1986 i, molt concretament, 
STS, sala 1a, de 6 de juny de 2000, ponent MARÍN CASTÁN, en la qual fa una 
síntesi de la jurisprudència del darrer decenni).29 

28 SALVADOR CODERCH, P. Comentarios al Código civil, vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 
1991. Comentari a l’art. 1597.

29 El fonament de dret segon de l’STS (sala 1a) de 6-06-2000 (ponent MARÍN CASTÁN) fa una 
anàlisi detallada de la possibilitat d’exercici de l’acció directa per part dels subcontractistes 
contra el comitent de l’obra. Aquest fonament de dret segon diu:  

 “Segundo: Antes de abordar el examen pormenorizado de los motivos de cada recurso, es 
conveniente destacar las aportaciones que la jurisprudencia de esta Sala, especialmente 
durante la última década y al compás del auge de la construcción y del fenómeno de las 
subcontratas en este campo, con la aparición de constructoras que no son verdaderamente 
tales sino meras ofi cinas de subcontratación, ha hecho en la interpretación del art. 1597 CC 
para resaltar su efi cacia protectora de los derechos del último eslabón de la cadena, formado 
por quienes al fi n y a la postre, poniendo su trabajo o sus materiales, son los verdaderos 
artífi ces de la obra y no ven satisfechos sus créditos por aquel que directamente les hubiera 
contratado. 

 Compendio de esa jurisprudencia complementaria del art. 1597 CC es la sentencia de esta 
Sala de 2 Jul. 1997 (recurso núm. 2267/93) que, tras destacar los caracteres de la acción 
directa contemplada en dicho artículo como «excepción al principio de relatividad del 
contrato» (con cita de la S 29 Abr. 1991), atiende a la realidad social de nuestros días, con 
la frecuente aparición de subcontratos encadenados, para justifi car cómo «puede llegarse 
a la aplicación de la acción directa del art. 1597 CC con un planteamiento muy distinto al 
que se enfrentó el CC del año 1889». Y desde estas premisas, declara lo siguiente acerca 
de distintas cuestiones que pueden plantearse en la interpretación y aplicación de la 
norma de que se trata: «Primero. El tercero a quien el art. 1597 explícitamente les concede 
la acción directa es a los terceros, que ponen su trabajo y materiales. Se interpreta como 
tercero que interviene en el contrato de obra poniendo trabajo o material o también, como 
subcontratista. Lo cual ya lo han aclarado sentencias anteriores, como las de 15 Mar. 1990, 
29 Abr. 1991 (que emplea la expresión ‘subempresarios’) y 11 Oct. 1994. 

 Segundo: La acción directa la concede el art. 1597 al tercero frente al dueño de la obra, 
pero la razón de ser de esta norma y su fundamento (que, como dice la S 11 Oct. 1994 es: 
razones de equidad, evitar el enriquecimiento injusto, derecho a manera de refacción, 
especie de subrogación general derivada del principio de que ‘el deudor de mi deudor es 
también deudor mío’, etc.) hacen que alcance también a los contratistas anteriores; es decir, 
si el dueño de la obra celebra contrato de obra con un contratista, éste subcontrata y éste a 
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I, fi ns i tot, els treballadors lligats amb una relació laboral amb el contractista o 
amb altres empresaris que intervinguin en la construcció.

Però el fet que el CCesp reconegui acció directa d’aquestes persones contra 
l’amo de l’edifi ci no implica necessàriament que se’ls reconegui igualment el dret 
de retenció. 

De fet, tal com assenyalàvem abans, es pot apreciar una evolució legislativa 
tendent a la precisió de l’àmbit d’aplicació del dret de retenció:

a. D’una banda, l’art 569-4.c el limita a “la retribució de l’activitat acomplerta 
per a confeccionar o reparar el bé”. Aquesta nova redacció pot plantejar dubtes 
en relació amb el crèdit per al subministrament de materials.

Sembla clar que, si l’única relació jurídica existent entre creditor i deutor fos 
el subministrament de materials, difícilment es podria subsumir en el supòsit 
de l’art. 569-4.c (a més del fet que la persona que es limita a subministrar els 
materials difícilment serà posseïdor de l’edifi ci construït).

Però, en el supòsit que la prestació del creditor hagi consistit a subministrar el 
material i executar la construcció, crec que es pot argumentar que el crèdit per 
al subministrament dels materials també està cobert per la garantia del dret de 
retenció, per diferents raons:

1. En primer lloc, per la inseparabilitat jurídica de la prestació consistent 
a executar l’obra subministrant els materials. Si s’ha pactat que el 
contractista està obligat contractualment a lliurar l’obra acabada, la seva 
prestació comprèn un complex de conductes o serveis, consistents en 
l’activitat constructiva i en l’aportació dels materials que siguin necessaris. 
Si manqués alguna d’aquestes conductes o serveis, es produiria un 
incompliment contractual. Tant si es produís la manca de subministrament 
dels materials com si manqués l’activitat de construcció o confecció de 
l’obra que se li ha encarregat, el propietari només gaudiria d’una acció 
contra el contractista, per incompliment contractual. Inversament, si el 
que es produeix és un impagament per part del propietari, el contractista 
que ha subministrat els materials i ha executat l’obra també disposa d’una 
única acció.

2. En segon lloc, un altre argument per entendre que els crèdits per 
subministrament dels materials també han de gaudir del dret de retenció 
el determina el fonament del dret de retenció en relació amb el caràcter 
de crèdit refaccionari que també s’ha reconegut al subministrament 
dels materials. La qualifi cació com a refaccionari del crèdit per al 
subministrament dels materials motiva que aquest crèdit gaudeixi dels 
mateixos privilegis o règim legal que aquells. El mateix motiu d’equitat, 

otro, etc. cualquiera de los subcontratistas tiene la acción directa frente al dueño de la obra, 
frente al contratista y frente a un subcontratista anterior. 

 Tercero. Cuando se ejercita la acción directa, en general y en esta concreta del art. 1597 CC, 
no se excluye la reclamación al deudor directo, y en tal caso, la responsabilidad de ambos 
es solidaria. Así lo han admitido, para la acción directa del art. 1597, las SS 29 Abr. 1991 y 11 
Oct. 1994”». 
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d’evitació de l’enriquiment injustifi cat, d’incorporació de valor a la cosa, 
d’identifi cabilitat de l’origen de la plusvàlua i de la inseparabilitat material 
d’aquest, es troben igualment presents en el crèdit per al subministrament 
de materials.

3. En tercer lloc, l’examen dels precedents normatius de la regulació que 
fa l’article 569-4.c del CCcat també abona la idea que el crèdit per al 
subministrament dels materials ha d’estar cobert pel dret de retenció. 
Perquè, quan es va regular en l’article 4.1.c de l’LGP el dret de retenció 
pels crèdits nascuts de l’“activitat realitzada per raó de la cosa”, es va 
voler ampliar l’àmbit d’aplicació respecte de l’article 1600 del CCesp,30 ja 
que aquest es limitava a concedir el dret de retenció per als crèdits que 
resultaven del “servei prestat” pel qual realitza la construcció o reparació 
en cosa moble aliena.

 Si es vol ampliar l’àmbit d’aplicació del dret de retenció respecte de l’article 
1600 del CCesp, s’ha de tenir en compte que aquest precepte és en la 
secció 2a del capítol III del llibre quart del CCesp. És a dir, és el precepte 
que tanca la secció dedicada a regular el contracte d’obra sota la rúbrica 
“de les obres per un ajust alçat”. Per tant, dins de la secció en la qual es 
regula el contracte d’obra en què el contractista executa únicament el 
seu treball o indústria o aquell en què també subministra els materials 
(article 1588 CCesp). L’article 1600 només vol establir una regla específi ca 
per a l’arrendament d’obra sobre cosa moble, però pren com a pressupòsit 
el concepte de contracte d’arrendament d’obra, defi nit en les seves dues 
modalitats bàsiques per l’article 1588 CCesp.

 En conseqüència, cal deduir que, si l’article 4.1.c de l’LGP volia ampliar 
l’àmbit d’aplicació de l’article 1600 del CCesp, ha de comprendre també 
en el seu àmbit d’aplicació les dues modalitats bàsiques d’arrendament 
d’obra: amb subministrament de materials i sense.

4. En quart lloc, un altre argument favorable a la inclusió del crèdit per al 
subministrament de materials entre els crèdits que donen lloc al dret 
de retenció, el donaria el precedent més llunyà de l’article 278 de la 
Compilació. En relació amb aquest precepte, la jurisprudència havia 
declarat que el crèdit que havia de ser reemborsat al constructor incloïa el 
subministrament de materials.

5. Per últim, es podria afegir un argument de caràcter sociològic. Consistiria 
en l’observació que, a la pràctica, molts contractes d’obra —sobretot quan 
es tracta d’obres de petita entitat econòmica— es tanquen mitjançant 
l’aprovació d’un pressupost. Però sovint es tracta d’un pressupost global, 
sense detallar quina part del preu correspon al subministrament de 
materials i quina altra correspon a l’activitat d’execució de l’obra. 

b. D’altra banda, l’article 569-4.c exigeix també que hi hagi hagut un “acord 
exprés entre les parts”. Aquest requisit ens portaria a excloure de la possibilitat 
d’exercir el dret de retenció les persones que posen el seu treball sense mediar-hi 

30 PUIG FERRIOL i ABRIL (obres citades).
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cap relació contractual, a títol de mera gestió. Però l’exclusió seria, és clar, sense 
perjudici que aquests crèdits es puguin encabir en altres paràgrafs de l’art. 569-
4 (com ara despeses de conservació o gestió de la cosa o les despeses útils del 
paràgraf a) o que, per raó d’una acceptació tàcita de l’obra executada per part del 
propietari, pogués arribar a ser aplicable el paràgraf c. 

2.2. Els crèdits salarials

Dins de l’examen de les persones que posen el seu treball en l’execució d’una 
obra, adquireix una importància especial, per la seva confi guració jurídica 
especial, la situació dels crèdits de naturalesa salarial dels treballadors de 
l’empresa del contractista o subcontractista que han realitzat materialment 
l’obra.

Respecte d’aquests crèdits, una primera qüestió és la relativa a la possessió. 
De la mateixa manera que abans hem examinat succintament la qüestió de si el 
contractista ha de ser considerat posseïdor de l’edifi ci, es planteja el dubte sobre 
si els treballadors poden ser qualifi cats de posseïdors o de simples servidors de la 
possessió.

Aquí es poden reproduir els mateixos arguments que hem dit abans en relació 
amb els subcontractistes, i crec que la solució ha de ser coincident amb la que hem 
predicat abans: tot i que siguin simples servidors de la possessió, poden intervertir 
el seu concepte possessori i passar a posseir en concepte de retenidors.

Igualment, en relació amb els crèdits salarials, també es pot reproduir allò que 
s’ha dit més amunt sobre l’acció directa que estableix l’art. 1597 del CCesp i que 
la jurisprudència ha reconegut als treballadors (vegeu SALVADOR CODERCH i 
ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, obres citades).

S’ha de tenir en compte, però, que la situació jurídica dels crèdits salarials 
és més complexa que la dels crèdits dels subcontractistes. No obstant això, el 
simple fet que en el crèdit de caràcter salarial concorrin normes de diferents 
àmbits legislatius no vol dir que no se li hagin d’aplicar les normes pròpies de la 
naturalesa refaccionària que a vegades pot tenir el crèdit.

La naturalesa refaccionària dels crèdits salarials respecte dels béns elaborats 
o confeccionats pels treballadors ha estat reconeguda per la doctrina31 i per la 
jurisprudència. 

La STS de 27 d’octubre de 1983 (RJ 5345) fa una interpretació extensiva per 
aplicar el privilegi refaccionari als salaris, que es refereix als béns elaborats pels 
treballadors, en aquest cas, a les naus industrials en les quals els treballadors 
havien realitzat la seva feina. Aquesta interpretació extensiva es fonamenta en 
motius d’equitat, per evitar un enriquiment injust i pel fet de ser un dret a mode 
de refacció.

I fi ns i tot la legislació ha admès la qualifi cació de refaccionari d’aquests 
crèdits.

31 DÍEZ PICAZO, L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial, vol. I, Editorial Tecnos, Madrid, 
1996, pàg. 767. 

 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI: El Registro de la Propiedad y el sistema de preferencias crediticias, 
Editorial Comares, Granada, 1995, pàg. 211.
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Efectivament, l’article 32 de l’Estatut dels treballadors estableix determinats 
privilegis per als crèdits salarials: 1) el denominat superprivilegi salarial (art. 
32.1 ET), limitat als salaris dels darrers 30 dies i en una quantia que no excedeixi 
del doble del salari mínim interprofessional; i 2) el privilegi creditici establert al 
paràgraf 2 del mateix art. 32, sense cap limitació per raó de quantia o de temps, 
sobre els “objectes elaborats pels treballadors, mentre siguin propietat o estiguin 
en possessió de l’empresari”. 

L’article 90.3 de la Llei concursal també ha reiterat el caràcter refaccionari. 
Concretament diu: 

“Crèdits amb privilegi especial [...] 1. Són crèdits amb privilegi especial [...] 
3r. Els crèdits refaccionaris, sobre els béns refaccionats, inclosos els dels 
treballadors sobre els objectes per ells elaborats mentre siguin propietat o 
estiguin en possessió del concursat”.

És a dir, malgrat que, en termes generals, el crèdit salarial és un crèdit que 
exerceix el treballador contra el seu empresari, per raó dels serveis que el 
treballador ha prestat a l’empresari, sembla que quan els treballadors han 
intervingut materialment en la construcció o reparació d’un edifi ci, el crèdit es 
qualifi ca de refaccionari perquè neix de l’activitat acomplerta per confeccionar o 
reparar el bé.

Per això crec que en determinats casos poden concórrer tots els pressupòsits que 
estableix el CCcat perquè els treballadors que han intervingut en la construcció 
d’un edifi ci puguin exercir un dret de retenció sobre el mateix edifi ci.

IV. L’adequació de l’activitat executada 
al pressupost o al pacte

El darrer requisit que imposa l’article 569-4.c és l’adequació de l’activitat 
realitzada al pacte entre la persona que ha encarregat l’obra i la que l’ha 
executat.

Es tracta, doncs, d’un requisit fàctic que, a la pràctica, sol convertir-se en una 
qüestió litigiosa d’una enorme casuística.

De fet, són molt freqüents els litigis en la jurisdicció civil i en la contenciosa 
administrativa, en els quals la discussió es limita a la correcció o incorrecció de 
les obres executades.

Davant la confl ictivitat d’aquest punt, la pràctica (primer) i la llei (després) han 
intentat establir un sistema per acreditar de manera objectiva si existeix o no una 
adequació entre l’obra executada i la projectada.

Per això s’han de distingir tres supòsits diferents:

 Els contractes sotmesos a la LOE.
 Els contractes d’obra sotmesos a la legislació administrativa.
 Els contractes d’obra no sotmesos a cap de les normatives esmentades.

Vegem-los a continuació.
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1. Contractes sotmesos a la LOE
L’àmbit d’aplicació de la LOE està defi nit en el seu article 2.32

Es tracta dels contractes civils que tenen per objecte l’execució d’obres 
consistents en la construcció d’un edifi ci o edifi cació, incloent-hi les obres de 
nova construcció, obres d’ampliació, reforma, modifi cació o rehabilitació total o 
parcial que produeixin una modifi cació de caràcter important en els edifi cis o els 
seus accessoris.

Queden fora de l’àmbit d’aquesta llei les reparacions i obres de poca entitat.
En matèria d’adequació de l’obra executada a la projectada, adquireix  una 

importància especial el concepte de recepció de l’obra.
Per delimitar aquest concepte, el primer que s’ha d’aclarir és que no és el mateix 

la recepció de l’obra que la presa de possessió de l’immoble per part de l’amo. L’una 
i l’altra poden coincidir en el temps o no. Però la presa de possessió de l’immoble 
per part de l’amo no implica —necessàriament— la conformitat de l’amo de l’obra 
realitzada. L’amo pot perfectament entrar en possessió de l’immoble abans que 
l’obra estigui acabada. O, fi ns i tot, després de l’acabament, però sense que l’amo 
de l’immoble hi doni la seva conformitat.

L’article 6.1 de la LOE estableix:

“La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida 
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá 

32 “Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edifi cación, entendiendo por tal la acción y 

el resultado de construir un edifi cio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

 a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 

 b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fl uvial y aéreo; forestal; industrial, naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

 c) Todas las demás edifi caciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los 
grupos anteriores. 

 2. Tendrán la consideración de edifi cación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

 a) Obras de edifi cación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de 
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o 
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

 b) Obras de ampliación, modifi cación, reforma o rehabilitación que alteren la 
confi guración arquitectónica de los edifi cios, entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de 
la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o 
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edifi cio. 

 c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edifi caciones catalogadas o 
que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, 
regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter 
parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

 3. Se consideran comprendidas en la edifi cación sus instalaciones fi jas y el equipamiento 
propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edifi cio”. 
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realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes”. 

Com es pot apreciar, es tracta d’un acte jurídic en el qual es pretén obtenir la 
conformitat del promotor amb l’execució de l’obra efectuada pel constructor. El 
seu objectiu fonamental és deixar constància de si hi ha conformitat amb l’obra 
executada pel constructor. Per això, la LOE confi gura la recepció com un acte 
forma, que ha de fer-se en un termini determinat (trenta dies següents a la data 
de l’acabament), i estableix que, si no es verifi ca dins d’aquest termini, s’entendrà 
tàcitament acceptada l’obra (així resulta del paràgraf 4t de l’article 6 de la LOE).

De fet, la jurisprudència ha admès reiteradament que la recepció de l’obra es 
pot fer de manera tàcita. Per exemple, la STS 11-05-2004, sala 3a (contenciosa 
administrativa), secció 4a.33 

Altres sentències entenen que la subscripció d’un nou contracte referent a 
noves obres que s’hagin de realitzar en la mateixa edifi cació en la qual ja s’havien 
realitzat obres, sobre les quals no consta formalment ni la seva acceptació ni la 
formulació de reserves, equival a una acceptació tàcita (Sentència de l’Audiència 
Nacional, sala contenciosa administrativa, secció 1a, de 20-11-2003, fonament de 
dret 3r).34

I altres sentències estableixen altres criteris per presumir acceptada l’obra, 
com ara en les obres que s’han d’executar per fases, en què, si es paguen unes 
fases i no unes altres, s’ha de presumir que han estat acceptades les fases que 
hagin estat pagades. Així ho va entendre la Sentència de l’Audiència Provincial de 
Cantàbria, secció 4a, de 10 de desembre de 2003.35 

33 La STS 11-05-2004, sala 3a (contenciosa administrativa), secció 4a. En el seu fonament de 
dret 5è es diu: “Y por último se ha de recordar que esta Sala por sentencia de 28 de octubre 
de 1997 ha declarado en un supuesto similar al de autos, «B) Pero la exigibilidad de intereses 
se da también cuando, en supuestos como el presente, en los que no hay coincidencia 
entre la obra contratada y la efectivamente realizada y recibida, la Administración entra a 
ocupar la edifi cación en que las obras consistían, sin formular protesta ni reserva alguna 
por exceso de la obra efectuada; tal conducta equivale a aceptar la prestación realizada 
por la contraparte, con la secuela de estar obligado a realizar, también, la contraprestación 
que de dicho exceso se deriva, y ello con independencia del contenido de las obligaciones 
contractuales establecidas [...]»”.

34 El fonament de dret 3r de la Sentència de l’Audiència Nacional, sala contenciosa 
administrativa, secció 1a, de 20-11-2003, diu: “[...] Pero el consentimiento que la empresa 
prestó al nuevo contrato y al precio allí estipulado sin formular reserva ni protesta 
alguna conduce a considerar que no es aquí de aplicación la previsión indemnizatoria del 
artículo 103.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, pues si el periodo 
de suspensión de las obras culmina con una modifi cación del proyecto al que las partes 
prestan su entera conformidad mediante un nuevo contrato [...]”. 

35 El fonament de dret 3r de la Sentència de l’Audiència Provincial de Cantàbria, secció 4a, 
de 10 de desembre de 2003, diu: “[...] se ha de tener en cuenta, en primer lugar, que de los 
artículos 1590 y 1592 del Código Civil se infi ere que si se destruye la obra antes de haber 
sido entregada no se tiene derecho a ningún estipendio y en la obra realizada por piezas 
o medidas, se presume aprobada y recibida la parte satisfecha. No existe esta presunción 
de aprobación y recepción de la obra reclamada puesto que se han satisfecho las facturas 
anteriores referidas a los pozos realizados correctamente a satisfacción del dueño y, en 
cambio, no se hizo lo propio con la factura reclamada, referida a los pozos controvertidos”. 
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Forma de l’acceptació:

Sense desconèixer la possible acceptació tàcita de l’obra executada, que, tal 
com acabem de veure, és admesa per la jurisprudència, en principi la recepció de 
l’obra és un acte formal. El paràgraf 2n de l’article 6 de la LOE estipula el contingut 
que ha de tenir l’acta de recepció de l’obra.36 

I el paràgraf 3r del mateix article fa referència a la manera com s’han de fer 
constar les reserves sobre els defectes de construcció.

En el cas que l’obra sigui rebuda però es faci constar en l’acta l’existència de 
defectes, ha de fi xar-se en la mateixa acta el termini per a la seva esmena, que 
pot haver estat establert prèviament, en el contracte inicial. Abans que expiri el 
nou termini per esmenar defectes (denominat termini de garantia), l’amo de l’obra 
ha d’expressar les noves condicions que consideri convenients. En cas contrari, 
s’entendrà que s’hi dóna conformitat.37 

Els efectes fonamentals de la recepció de l’obra per part del promotor o de l’amo 
són:

— La conformitat amb la presentació realitzada pel contractista i, per 
conseqüent, la impossibilitat de reclamar contra ell per defectes de la 
construcció.

— En el moment de la recepció de l’obra sense reserves, neix l’obligació de 
l’amo o del promotor de pagar al constructor la retribució estipulada.

— Des d’aquest mateix moment, fi ns que es verifi qui el pagament, es produeix 
el meritament d’interessos a favor del constructor (així ho afi rma la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa 
administrativa, secció 5a, de 14-11-2003, o la Sentència del Tribunal 

36 Article 6: “2. La recepción deberá consignarse en acta fi rmada, al menos, por el promotor y 
el constructor, y en la misma se hará constar: 

 a) Las partes que intervienen. 
 b) La fecha del certifi cado fi nal de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada 

de la misma. 
 c) El coste fi nal de la ejecución material de la obra. 
 d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especifi cando, en su caso, 

éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita 
por los fi rmantes de la recepción. 

 e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 

 Asimismo, se adjuntará el certifi cado fi nal de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra”. 

37 El TS, en sentència de la seva sala primera, civil, de 18-07-2003, va dir: “[...] había transcurrido 
con exceso el plazo de garantía de seis meses establecido en el contrato de 21 de marzo de 
1983, en el que se previno que: «terminadas las obras contratadas, y después de la práctica 
de un escrupuloso reconocimiento, se efectuará la recepción provisional de las mismas, 
levantándose el acta oportuna [...], si hubiera vicio o defectos constructivos o de materiales 
serán subsanados o reconstruidos por el contratista en el plazo de seis meses [...]. En caso de 
que la contrata en dicho plazo no reciba notifi cación de defi ciencia, se considerará realizada 
la recepción defi nitiva». Por lo que al no haber recibido reclamación alguna del Patronato 
durante ese plazo, el juzgador de apelación entendió que la obra había sido recibida de plena 
conformidad [...]”. 
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Suprem, sala 3a, contenciosa administrativa, secció 4a, d’11-05-2004). En 
aquesta darrera sentència es declara també que, en el cas que no hi hagi 
acta de recepció de les obres, la data es comptarà des del certifi cat de fi nal 
d’obra.

— S’inicia el còmput del termini de responsabilitat i garantia establert a la 
Llei (article 6.5 de la LOE). 

Per tant, i pel que interessa al dret de retenció, només des del moment en què 
l’amo o promotor de l’obra hagi fet l’acceptació (expressa o tàcita) i fi ns al seu 
pagament, el constructor estarà legitimat per exercir el seu dret de retenció.

2. Contractes administratius d’obres
En el cas de contractes administratius d’obres, l’article 147 del Reial decret 

legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques,38 estableix un procediment de 
recepció de les obres substancialment coincident amb el de la LOE.

38 “CAPÍTULO III. De la extinción del contrato de obras. 
 Sección 1ª. Del cumplimiento del contrato de obras. 
 Art. 147. Recepción y plazo de garantía. 

 1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 
110.2 concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, 
el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima 
oportuno, de su facultativo. 

 Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certifi cación fi nal de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 
de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando 
entonces el plazo de garantía. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fi jando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 

 3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, y no podrá ser inferior 
a un año, salvo casos especiales. 

 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de ofi cio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148, procediéndose 
a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, 
al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el 
artículo 99.4. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a defi ciencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el 
plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones 
al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 
percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga fi nalidad práctica, como las 
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La diferència fonamental se centra en la necessària intervenció del funcionari 
tècnic competent designat per l’Administració contractant, que és qui donarà 
per rebudes les obres. 

També regula per separat el termini per a la reparació de les defi ciències 
observades i el termini de garantia.

No obstant això, els contractes administratius no són objecte d’aquest estudi.

3. Contractes d’obra no sotmesos ni a la LOE ni a la legislació administrativa
En els supòsits no regulats ni en la LOE ni en la Llei de contractació de les 

administracions públiques, resulta d’aplicació el règim dels articles 1598 i 1599 
del CCesp. En el primer d’aquests preceptes s’estableix que:

“Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfacción del 
propietario, se entiende reservada la aprobación, a falta de conformidad, al 
juicio pericial correspondiente. 

Si la persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará a lo que éste 
decida”. 

I segons l’article 1599:

“Si no hubiere pacto o costumbre en contrario, el precio de la obra deberá 
pagarse al hacerse la entrega”. 

D’aquests dos articles es pot deduir el següent règim del lliurament i recepció 
de l’obra: 

1. Si hi ha pacte específi c sobre l’aprovació de l’obra per part d’un tercer, 
s’actuarà d’acord amb allò que decideixi el tercer. No obstant això, hi cap el 
control judicial, que decidirà segons els dictàmens pericials.39 

2. Si hi ha pacte específi c de recepció de l’obra “a satisfacció del propietari”, ha 
de fer-se una adequada interpretació de què s’entén per criteri del propietari, ja que 
l’article 1256 del CCesp acull —com a principi general en matèria d’obligacions i 
contractes— que la validesa i el compliment dels contractes no pot deixar-se a 
l’arbitri d’un dels contractants.

Per això, ja des del dret romà (D. 19.2.24 i, posteriorment, en Las Partidas 
P.5.8.17), s’interpretava que l’arbitri del propietari ha d’entendre’s com un 

de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 
exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los dragados, no se 
exigirá plazo de garantía. 

 5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 
el contrato. 

 6. Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas 
en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras 
o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal 
de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 
y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan”. 

39 GARCÍA GOYENA, Concordancias..., vol. III, pàgina 488.
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“arbitrium boni viri” i no una mera voluntat o caprici de l’amo. Ha d’entendre’s 
com un judici de caràcter objectiu basat en la bona fe. Mai no pot considerar-se 
que es tracti d’un contracte subjecte a condició potestativa.40 

Segons BADOSA,41 perquè l’opinió de l’amo de l’obra quedi sotmesa a revisió 
pericial, és necessari que així s’hagi pactat de manera expressa. Basa aquesta 
opinió en la tradició romanista del CC, amb referència al D.12,2,10.3 i P. 5,8,17. 

Però la doctrina majoritària entén que el contractista, almenys com a regla 
general, se sotmet a la “lex artis”, sobretot quan, a la pràctica, normalment 
el contractista és un professional de la construcció i, com a tal, un expert que 
ha d’observar en el compliment de la seva obligació la perícia pròpia d’un 
professional, la qual és susceptible de control per part de perits.42 

La jurisprudència exigeix un pacte específi c perquè la decisió sobre la recepció 
de l’obra quedi en mans de l’amo, si bé no és necessari que aquest pacte s’hagi 
recollit amb cap mena de formalitat específi ca (STS 6-03-1963, 3-06-1964, 23-09-
1964, 1-04-1971, 22-09-1973, 17-03-1975, 22-12-1982, 14-10-1967).

D’altra banda, la jurisprudència també ha posat de manifest que la 
disconformitat del comitent respecte a l’obra executada no pot ser contradita 
pels seus propis actes. Per exemple, no val rebre l’obra sense manifestar cap 
protesta i, en canvi, manifestar la disconformitat quan se li reclami el pagament 
del preu (STS 21-12-1981). Tampoc no s’admet la disconformitat quan el treball 
s’ha executat sota la direcció del mateix comitent o d’un tècnic seu (STS 1-06-
1971). 

3. Si no hi ha pacte exprés sobre la recepció de l’obra:
S’haurà d’actuar, en primer lloc, d’acord amb allò que estableixi el costum o 

alguna norma específi ca. Per exemple, en cas d’obra que s’hagi d’executar per 
peces o per mesura (article 1592 CCesp), es consideren rebudes a satisfacció del 
comitent les parts satisfetes.

En defecte de costum o de norma expressa, la recepció de l’obra s’entén 
realitzada des del moment que l’arrendador de l’obra posi a disposició de 
l’arrendatari o comitent l’obra degudament acabada.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’article 1599 del CCesp estableix 
l’obligació de comitent de pagar el preu de l’obra des del moment en què se li 
lliura, no des del moment de la recepció. Per això ha d’entendre’s que —a manca 
d’acceptació expressa— l’obra es considera acceptada des del moment en què 
l’arrendador o contractista comunica al comitent que l’obra està acabada i a la 
seva disposició, llevat del cas que el comitent oposi un incompliment substancial 
(STS 24-10-1986). 

En el cas que l’incompliment del contractista afecti “defectes menors”, no 
s’admet que oposi l’excepció de “non adimpleti contractus” (STS 15-03-1979, 18-
04-1979, 3-10-1979, 14-06-1980, 13-05-1985). 

40 En aquest sentit: SALVADOR CODERCH, P.: Comentario al CC, vol. II, comentari a l’art. 
1598, pàg. 1209. GARCÍA GOYENA, vol. III, pàg. 488. Salvador Coderch cita DÍEZ PICAZO, 
SÁNCHEZ CALERO, L. i STS 20-12-1982, 1-04-1971. 

41 BADOSA, F.: La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil, Bolonya, 1987. 
42 SALVADOR CODERCH, obra citada, pàg. 1209.
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Quan la jurisprudència únicament exigeix que el contractista hagi posat l’obra 
a disposició del comitent perquè es consideri rebuda l’obra, el que està fent és una 
aplicació del règim legal de les obligacions recíproques. L’incís fi nal de l’article 
1100 CCesp assenyala que:

“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora [...]. 
Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la mora para 
el otro”. 

Amb independència de la coneguda polèmica sobre si és necessària la 
intimació perquè neixi la mora en les obligacions bilaterals,43 atesa la naturalesa 
del contracte d’obra, s’ha d’entendre que des del moment en què el constructor 
comunica al comitent que ha executat l’obra i que aquesta està a la seva disposició, 
el constructor ha complert totalment la seva prestació, i en aquell moment neix 
l’obligació del comitent de rebre-la i abonar al comissionista l’import de l’obra 
executada.

Si no es considerés que, tan bon punt el constructor posa l’obra a disposició del 
comitent, queda alliberat de la seva obligació, quedaria el compliment en mans 
de l’exclusiva voluntat de l’altre contractant.

Per tant, la posada a disposició del comitent produeix els efectes següents:

1. Es considera que el constructor ha executat l’obra, llevat que el comitent 
al·legui fonamentadament incompliment.

2. Des d’aquell moment, neix l’obligació del comitent de rebre l’obra i pagar-
ne el preu.

3. Des del moment en què es comunica al comitent que l’obra ha estat 
executada i està a la seva disposició, cessa la responsabilitat del constructor 
pels danys o pèrdues que tingui la cosa o, fi ns i tot, per la seva destrucció 
per cas fortuït (és un efecte general de l’article 1100 CCesp).

4. El comitent ha d’abonar els interessos per la quantitat que es va obligar a 
satisfer.

5. El comitent ha d’indemnitzar el constructor pels danys i perjudicis que 
li ocasioni el retard en el pagament del preu i el retard en la recepció de 
l’obra.

4. Paper del tercer que hagi d’apreciar el compliment o no de l’execució de 
l’obra

Atès que l’article 569-4.c estableix com a requisit per a l’exercici del dret de 
retenció que l’obra s’adeqüi a l’encàrrec rebut per la persona que l’ha executat, 
adquireix un interès especial el paper que ha de fer la persona que ha d’apreciar 
si l’obra ha estat executada d’acord amb l’encàrrec. En els casos en què s’hagi 
estipulat que l’obra queda subjecta a l’aprovació d’un tercer, així com en els 
casos que quedi subjecta a l’aprovació del comitent, com hem vist, el criteri de 
l’aprovació no és la mera voluntat de l’un o l’altre, sinó un criteri de compliment 
objectiu per part de qui ha de fer la valoració. En ambdós casos, l’actuació del 

43 ALBALADEJO, M.: La mora del deudor en los contratos bilaterales, Editorial Civitas.
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tercer que ha de decidir no és la d’un àrbitre al qual se sotmet una qüestió litigiosa, 
sinó la d’un “arbitrador”, l’activitat del qual és integrar una activitat negocial, per 
haver estat previst en el mateix  contracte d’obra o pel fet de considerar-se un 
element natural del contracte.

En canvi, en el cas que no s’hagués estipulat res, si ha d’intervenir un tercer per 
resoldre la manca d’acord entre constructor i cometent, l’actuació d’aquest tercer 
sí que seria incardinable en una autèntica activitat arbitral: per tant, s’hauria de 
sotmetre a la Llei d’arbitratge.

Queda al marge del tema del dret de retenció la possibilitat de la intervenció 
d’un perit en l’àmbit d’un procés judicial o d’un procés arbitral degudament 
constituït. En aquest cas, l’activitat del tercer seria una autèntica activitat 
pericial. És a dir, únicament tindria valor com a mitjà de prova, que ha de ser 
valorada conjuntament amb la resta de proves pel jutge o l’àrbitre.

Per tant, quan s’ha pactat que la correcció o incorrecció de l’obra serà apreciada 
per un tercer, serà necessari que concorri el vistiplau d’aquest tercer perquè el 
creditor pugui exercir el seu dret de retenció.

5. Conservació de l’obra executada
Continuant amb l’examen dels requisits materials que ha de complir el 

crèdit del constructor perquè estigui legitimi a exercir el dret de retenció, hi 
ha la possibilitat de plantejar-se si és també necessari que el resultat de l’obra 
executada, és a dir, allò que s’ha construït, continuï existint quan el constructor 
(o les persones legitimades, com ara els subcontractistes o les persones que van 
posar el seu treball i materials a l’obra) pretenguin exercir el seu dret de retenció. 

Les teories que pretenen justifi car el règim privilegiat dels crèdits refaccionaris 
per raó de l’enriquiment injust o per incorporació de l’increment del valor en 
la cosa ens conduirien a concloure que és necessària la conservació de l’obra 
executada perquè el crèdit pugui exercir el dret de retenció. 

Tot i així, no sembla aquesta la posició més encertada. Al contrari, hi ha 
arguments per pensar que el que es retribueix i es garanteix és l’import del treball 
realitzat i del material emprat:

1. Perquè, en el contracte d’obra, l’obligació del comitent és retribuir l’obra 
acabada, si bé, com hem vist abans, un cop el constructor posa l’obra a disposició 
del comitent, els riscos per la pèrdua o deteriorament són de l’amo de l’obra.

Si el contracte fos d’arrendament de serveis, igualment l’obligació de l’amo 
seria retribuir l’activitat realitzada per l’arrendador, amb independència de la 
conservació o no de l’objecte.

Únicament en el cas que no hagués mediat relació contractual entre qui va 
executar l’obra i l’amo de la cosa (ni una relació establerta directament ni una 
d’establerta indirectament, per mitjà d’un contractista que hagi subcontractat 
l’execució de l’obra) quedaria limitada l’obligació de l’amo a abonar l’import del 
treball i els materials emprats o l’increment de valor que hagués experimentat la 
cosa (de la manera que estableix l’article 522-4 del CCcat per a les millores útils). 

2. I perquè l’opinió que sembla més plausible, el fonament del crèdit refaccionari, 
es troba en la identifi cabilitat entre el benefi ci experimentat per la cosa i el crèdit 
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del qual procedeix. Aquesta mateixa identifi cabilitat del crèdit amb el benefi ci, 
unida a l’estructura de la possessió, és la que justifi ca el dret de retenció. 

V. Conclusions

1. L’article 569-4.c del CCcat resol els dubtes que plantejava l’antic article 278 de 
la Compilació i permet exercir el dret de retenció en garantia del cobrament dels 
crèdits de naturalesa refaccionària, sempre que hi hagi mediat un encàrrec del 
posseïdor legítim a la persona que ha fet la construcció o reparació.

2. No basta, però, que el crèdit hagi nascut d’una activitat realitzada amb 
fi nalitat de confeccionar o reparar el bé, sinó que és necessari que, efectivament, 
hagi produït un increment patrimonial (plusvàlua) en el bé.

3. Dins dels crèdits de naturalesa refaccionària que preveu el paràgraf c de 
l’article 569-4, s’hi inclouen les despeses per millores útils o de luxe, a diferència 
del paràgraf a del mateix article, que no inclou els crèdits que neixen d’aquests 
tipus de millores.

4. Poden exercir el dret de retenció, per via del paràgraf c de l’article 569-4 del 
CCcat, els contractistes que han contractat directament amb l’amo de l’immoble, 
els subcontractistes que han contractat amb el contractista i el personal assalariat 
del contractista o subcontractista, sempre que hi hagi lloc per a l’aplicació de 
l’acció directa contra el comitent que estableix l’article 1597 del CCesp i que, a 
més, es trobi encara detenció de la cosa construïda. 

5. Mentre els creditors esmentats estiguin en una situació de detenció de la 
cosa, poden intervertir el seu concepte possessori i passar a ser posseïdors en 
concepte de retenidors.

6.  No és el mateix lliurament de l’obra que acceptació.
7. Només quan l’acceptació de l’obra per part de l’amo o de la tercera persona 

designada contractualment per acceptar-la sigui anterior al lliurament de 
la possessió material al comitent és quan poden concórrer els pressupòsits 
necessaris perquè el constructor (o els subcontractistes o els assalariats) pugui 
exercir el dret de retenció. 

8. L’acceptació de l’obra pot suplir la manca d’acord previ entre contractista i 
comitent.

9. En canvi, quan l’amo (o el tercer designat contractualment per fer l’acceptació) 
rebutgi l’acceptació de l’obra executada, el constructor no podrà exercir mai el 
dret de retenció de forma extrajudicial.
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